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 الفصل األول: المخاطر المصرفية
 

 أوالً: نسبة كفاية رأس المال
 

( ما  ااان   مصارط اطار المركانظ  تنلايم الماسساات المالياة 021تطبيقاً ألحكام المااة   

 خاصة الفقر    يحةة المصرط طبيعة  شكل  مست ى كفاية رأس الماال  2102لسنة  01رام 

 -بالتالي :على البن ك االلتنام ، ت ايته( 

  

  -:(للبن ك ال طنية ( بالنسبة  Basel II"  2تطبيق كفاية رأس المال  فقاً لمقررات بانل" -0

" بحة 2يجب على البن ك االحتفال في جميع األ اات بنسبة كفاية رأس المال  فقاً لبانل "  0/0

 على جميع البن ك في ذلك االلتنام بالتعليمات التطبيقياة لحسااب كفاياة رأس  %01أةنى 

 . (01المال المبينة في الملحق  

فاي م عاة أاصاال الراباع عشار ما  يجب على البنا ك تن ياة المصارط المركانظ شا رياً  0/2

 (9 راام  باالملحقببيا  احتساب نسبة كفاية رأس المال  فقاً للنم ذج المباي  الش ر التالي 

 .( 011  فقاً للنلام اآللي المبي  بالملحق رام  

 

 -:(لفر ع البن ك األجنبية  كفاية رأس المال -2

رأس  عتمااة مراكن ااا الرةيسااية نساابة كفايااةفاار ع البناا ك األجنبيااة العاملااة فااي اطاار التااي ت 2/0

علي اا تن ياة مصارط اطار المركانظ ب اذل النسابة م حاة  للمركان الرةيساي  ،باانلالمال 

تقال الم جا ةات بنسابة ال * الفر ع  اعتمااة نسابة رأس الماال  االحتياطياات الاى صاافي

 أما فر ع البن ك األجنبية التاي ال تعتماة مراكن اا الرةيساية نسابة كفاياة رأس  ،%1ع  

علي ااا اعتماااة نساابة رأس المااال  االحتياطيااات الااى صااافي الم جاا ةات بحااة  ،المااال بااانل

( كماا  ا  مباي  فاي 021( ملحق راام  0،  تحتسب  تعبأ حسب النم ذج رام  %6أةنى 

( ما  190فرض الغرامات على المخالفاات مبيناة فاي الصافحة  ،  باب البيانات الة رية 

 .باب العق بات  الغرامات المالية 

 
 

 صات والفوائد أو العوائد المعلقة .صافي الموجودات تعني قيمة إجمالي الموجودات يطرح منها المخص *
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 رأس المال لفر ع البن ك األجنبية. اتحسابمك نات  2/2

 يتك   حساب رأس المال م  رأس المال المةف ع  االحتياطيات  األرباح المة ر . 2/2/0

 م افقااةعلااى أ  يااتم  ة حسااابات رأس الماااليجاا ن ألظ بنااك نياااة  أظ بنااة ماا  بناا  2/2/2

المصرط بذلك، فيما يت جب الحص ل على م افقاة المصارط الخطياة ابال تخفايض 

 أظ م   ذل البن ة.

 

اعتمااااة ماااةاق الحساااابات الخاااارجي معاااةل نسااابة كفاياااة رأس الماااال  فقااااً لمقاااررات لجناااة  -1

 -":2بانل"

 

 ارر مصرط اطر المركنظ اآلتي:

التقرير السن ظ للبنك ال طني  المعتمة م  مةاق الحسابات الخاارجي  ضر ر  أ  يتضم  1/0

" ماع ذكار 2 فقااً لمقاررات لجناة باانل " ما يفية بأ  البنك يطباق معاةل كفاياة رأس الماال

 معةل  ذل النسبة  مك نات ا في التقرير.

لنسابة بخص ص فر ع البن ك األجنبية العاملة بالة لة، يجب تن ية المصرط بمعةل  ذل ا 1/2

 للمركن الرةيسي  جميع الفر ع مصةاة م  المةاق الخارجي للمركن الرةيسي.

 

 -متطلبات رأس المال لترخيص بن ك جةية : -1

 

 على البن ك االلتنام بما يلي :

ة األةنى لرأس المال المطل ب لتارخيص بناك  طناي أ  فارع لبناك أجنباي  ملياار   الح 1/0

 . (21ج الترخيص المرفقة بالملحق رام  اطرظ( حسب ما    مبي  في نماذ

 . نياة  أ  تخفيض حسابات رأس المال  االحتياطيات  البن ك ال طنية( 1/2

يجب عةم نياة  أ  تخفيض رأس المال المةف ع أ  المخصص للعمل في اطر أ  اساتخةام   

  ـالةم اإلعاـ عا صرط مع ذكر األسابابمسبقة م  الم م افقة ة  أرصة  االحتياطيات ب

 بعة الحص ل على الم افقة الخطية م  المصرط.ذلك إال    ـع
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 إحتياطي المخاطر  البن ك ال طنية(: 1/1

 10/02/2102( فاي Risk Reserveيجاب أ  ال يقال رصاية احتيااطي المخااطر  * 1/1/0

ماا  إجماالي االةتمااا  المباشار الممناا ح ما  البنااك  فر عاه ةاخاال  خااارج  %2  عا

صصاات لمخل ارة  في المينانية المجمعة للبنك بعاة اساتبعاة ااطر  شركاته التابعة ا

الخاصااة  الف اةااة المعلقااة،  األرباااح الماجلااة للبناا ك اإلسااالمية  يساات نى ماا  ذلااك 

االةتمااا  المقااةم لاا نار  الماليااة أ  المضاام   من ااا  االةتمااا  مقاباال ضاامانات نقةيااة 

لياة للسانة المالياة المنت ياة فاي  ذلك اعتباراً ما  البياناات الما   ةاةع نقةية محج ن (

 اعتباااراً ماا  البيانااات الماليااة للساانة %2،1مااع نياااة  النساابة إلااى  10/02/2102

 .10/02/2101المالية المنت ية في 

مسابقة ج ن استخةام أظ جنء م  احتيااطي المخااطر علاى أظ  جاه إال بم افقاة ال ي 1/1/2

 م  مصرط اطر المركنظ.

المخاطر في البيا  الش رظ ألغراض مصرط اطار المركانظ إةراج رصية احتياطي  1/1/1

 في حق ق المسا مي  في حساب مستقل.

 ماااا  أجاااال تفاااااةظ الخلااااط بااااي  االحتياطيااااات الخاصااااة  اإلسااااالميةبالنساااابة للبناااا ك  1/1/1

بحقااااا ق المساااااا مي  حساااااب المتطلباااااات اإلشااااارافية  باااااي  االحتياطياااااات الخاصاااااة 

لتاااي تنلم اااا المعاااايير الصااااةر  عااا  بحقااا ق أصاااحاب  ةاةاااع االسااات مار المطلاااق ا

يجاااب علاااى جمياااع  اااذل  ، يةاااة المحاسااابة  المراجعاااة للماسساااات المالياااة اإلساااالمية

 -البن ك االلتنام بالتالي:

، 1/1/0ة  اآلليااة الم ضااحة بااالفقر  احتسااب احتياااطي المخاااطر  فقاااً لانفس النسااب -أ

 أعالل . 1/1/2 الفقر  

بالكامل م  صافي حصة المسا مي  ما  األربااح  مخاطراحتياطي التةعيم يتم خصم ايمة  -ب

  ي ــ ق المسا مــ  حقــل ايمته ضمــالقابلة للت نيع  بالتالي يةرج احتياطي المخاطر بكام

 

 21/2/1020تاريخ  3/1020)إلى جميع البنوك الوطنية( تعديالً على التعميم  21/21/1022تاريخ  201/1022تعميم *  

مع أفضلية نياةت ا  %0.1فيلل الحة األةنى  2100أما بالنسبة للسنة المالية الحالية أعاله وهي ) 1/3/2وحذفت الفقرة من 
 . )2102لتتقارب مع الحة األةنى المطل ب في ن اية عام  %2نح  
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   يحتسااب ضاام  الشااريحة ال انيااة لقاعااة  رأس المااال ألغااراض احتساااب نساابة كفايااة 

 رأس المال.

نية الش رية المرسلة للمصرط المركنظ  فقااً يتم إةراج احتياطي المخاطر في المينا -ج

 .1/1/1لما  رة بالفقر  

( علااى األااال ماا  صااافي األرباااح %01ل إليااه نساابة  حاااالحتفااال برصااية احتياااطي ينقاال  ير 1/1

 ( م  مقةار رأس المال المةف ع أ  المخصص .%011السن ية حتى يبلغ االحتياطي نسبة  

 -( :1تطبيقات بانل   -1

 -: جميع البن ك*

 فقاااً لمتطلبااات بااانل  اإلصااةار ال الاات(  فيمااا يتعلااق بنساابتي السااي لة  نساابة الرافعااة الماليااة 

 Leverage  تن يااة 01( ، علااى جميااع البناا ك تعبةااة النماااذج ال ال ااة المرفقااة ملحااق رااام  )

المصرط المركنظ ب ا بشكل منتلم فاي ن اياة كال شا ر اعتبااراً ما  البياناات المالياة فاي ن اياة 

 -،  في م عة أاصال الي م ال ام  م  الش ر التالي مع مراعا  اآلتي : 2102أغسطس ش ر 

ألغاراض تجريبياة استرشااةية لل اا ط علاى ت ةفة فاي كال نما ذج  مك نات اا  اي النسب المس .أ

 ضع كل بنك خالل فتر  المالحلة  التجرباة التاي تتطلب اا لجناة باانل  ينبغاي علاى كال بناك 

حااراط عاا  النسااب المسات ةفة بمااا فااي ذلااك أظ مالحلااات لااه علااى تحليال  إيضاااح أسااباب االن

مك نااات النسااب  التعااةيالت المقتاارح علي ااا  خطااط البنااك لمعالجااة  ااذل التجااا نات  الفتاارات 

 النمنية الالنمة لذلك .

  تن ية المصرط المركنظ ب ذل المعل مات في التقرير المرفق بكل نم ذج .

على كل بنك ت خي الةاة عنة تعبةة النماذج المطل بة  فقااً لتعليماات التعبةاة لكال نسابة  العمال  .ب

علااى مطابقااة األراااام ب ااا مااع األراااام الاا ارة  بالبيااا  المااالي الشاا رظ الجةيااة ،  علااى البناا ك 

ال طنية تعبةة نم ذجي  لكل نسبة أحاة ما علاى المسات ى المفارة  البناك  فر عاه ةاخال اطار( 

ن ية المصرط المركنظ به في م عة أاصال الي م ال ام  م  الش ر التالي كما سبق ذكرل ،  ت

 النم ذج اآلخر على المست ى المجمع  البنك  فر عاه  شاركاته التابعاة ةاخال  خاارج اطار( 

  تن ية المصرط المركنظ به في م عة أاصال الي م الخامس  العشر   م  الش ر التالي .

 

 
 )إلى جميع البنوك(  1/8/1021تاريخ  12/1021* تعميم 
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ن ياااة المصااارط المركااانظ بالنمااااذج المطل باااة علاااى شاااكل نسااا   راياااة علاااى كااال بناااك ت .ج

م اعااااة مااااا  الاااارةيس التنفياااااذظ للبناااااك  علااااى شاااااكل نسااااا  الكتر نيااااة علاااااى برناااااام  

(  ذلاااااك بالتنسااااايق ماااااع مااااا لفي إةار  اإلشاااااراط  الرااباااااة Excel Sheet إكسااااايل

 المعنيااااي  ،  الااااذي  يمكاااا  االسااااتعانة ب اااام لالستيضاااااح عاااا  أظ أماااا ر تتعلااااق بتعبةااااة

 النماذج المطل بة .

 . 1/8/2102يعمل ب ذل التعليمات اعتباراً م  تاريخه 

* إرشااااااةات تطبياااااق الةعاماااااة ال انياااااة لمقاااااررات لجناااااة باااااانل لكفاياااااة رأس الماااااال الخاصاااااة  -6

 ( :ICAAPبإجراءات المراجعة اإلشرافية  اإلجراءات الةاخلية لتقييم كفاية رأس المال  

لمقاااررات باااانل فيماااا يتعلاااق بكفاياااة رأس الماااال ، يجاااب اساااتكماالً لتطبياااق اإلطاااار الشاااامل 

انيااة المتعلقااة باااإلجراءات الةاخليااة  علااى جميااع البناا ك ال طنيااة البااةء فااي تطبيااق الةعامااة ال

 التااااي ت ضاااا  ( 018ملحااااق رااااام  لتقياااايم كفايااااة رأس المااااال ،  فقاااااً ل رشاااااةات المرفقااااة 

إجاااراءات ةاخلياااة إلعاااةاة للبنااا ك ماااا يجاااب اتخااااذل مااا  إجاااراءات ل ضاااع نلاااام متكامااال  

ةراسااات  تقااارير عاا  تقياايم مااةى كفايااة رأس المااال فااي مقاباال المخاااطر المتن عااة التااي لاام 

تحسااب أ  تاخااذ فاااي االعتبااار عنااة حسااااب نساابة كفاياااة رأس المااال علااى ال جاااه المبااي  فاااي 

اإلرشاااااةات ، كمااااا ت ضااااا   ااااذل اإلرشاااااةات متطلباااااات  إجااااراءات المصاااارط المركااااانظ 

( مااا  01بالصااافحة   1/01أس الماااال  فقااااً للةعاماااة ال انياااة ،  ت ضااا  الفقااار  لتقيااايم كفاياااة ر

اإلرشاااةات مايجااب علااى البناا ك تن يااة المصاارط المركاانظ بااه ماا  معل مااات  بيانااات فااي 

تقريااااار شاااااامل عااااا  نتااااااة  التقيااااايم بشاااااكل سااااان ظ فاااااي ن اياااااة كااااال عاااااام اعتبااااااراً مااااا  

 -:،  يراعى في ذلك ما يلي  10/02/2101

اجعة بيانات  معل مات التقرير السن ظ لتقيايم كفاياة رأس الماال المقاةم إلاى يجب أ  يتم مر -0

 .المصرط المركنظ م  مرااب حسابات البنك الخارجي  فقاً ل رشاةات المرفقة 

يمك  للبن ك االستعانة بأحة بي ت الخبار  المتخصصاة  بخاالط مراااب حسااباته الخاارجي  -2

جااراءات تقياايم كفايااة رأس المااال  فقاااً لمااا المكلااط بمراجعااة التقرياار( فااي  ضااع نلااام  إ

 ت ضحه اإلرشاةات  بحيت يتم تقييمه بشكل ة رظ للتحقق م  فعاليته .

 
 

 ( 238( من الملحق رقم 2120مدونة صفحة ) 3/21)إلى جميع البنوك( )الفقرة  2/8/1023تاريخ  00/1023تعميم *  المسا م   الرةيسي    البن ك ال طنية( : -1
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 المسا م   الرةيسي    البن ك ال طنية( : -1

( 01المالية راام   ( م  اان   مصرط اطر المركنظ  تنليم الماسسات021تنفيذاً ألحكام الماة   

ر المركنظ المسبقة على تجا ن يجب الحص ل على م افقة مصرط اطالمبينة أةنال ،  2102لسنة 

ما   %01بنا ك ال طنياة نسابة الظ( فاي أظ بناك ما  شخص ال احة   الطبيعاي أ  االعتباارة الملكي

 لما يلي:رأسمال البنك أ  أك ر س اء كا  التملك بشكل مباشر أ  غير مباشر  ذلك  فقاً 

 صاافحة  2/0/1 – 2/0/2ة فااي البناا ة ريطبااق مف اا م التملااك غياار المباشاار  فقاااً للتعريااط الاا ا  

 ( م   ذل التعليمات .089 

  تعبأ البيانات الة رية للمسا مي  الرةيسيي  المبينة في الباب ال اني عشر البيانات الة رية صفحة

م  كل عام في م عة أاصاال ن اياة  10/02( في 01(  فقاً للنم ذج الخاص بذلك ملحق  621 

 . ]( م   ذل التعليمات691تعليمات التعبةة صفحة  [يناير م  العام التالي 

  يجب الحص ل على م افقة مسبقة خاصة على تملاك الماسساات المالياة  بشاكل مباشار أ  غيار

 أ  أك اار فااي أظ بنااك  طنااي  تطبااق عنااة تقياايم الطلااب تعليمااات اإلشااراط %11مباشاار( نساابة 

 المجمع .

   مسات فياً البياناات  يعاةل أسام االساتبيا  11يرفق بطلب الم افقة االساتبيا  الشخصاي ملحاق )

بحيت يصب  "استبيا  شخصي للمرش  لعض ية مجلس اإلةار  أ  المساا م الرةيساي"  بالنسابة 

م للشركات يعبأ االستبيا  المرفق الخاص بالشركات المرشحة لعض ية مجلس اإلةار  أ  المسا 

 ( .20الرةيسي ملحق  

  تقاايم الطلبااات علااى أساااس الشاار ط المطبقااة علااى المرشااحي  لعضاا ية مجلااس اإلةار   األخااذ

 تبار مصلحة الم ةعي   المسا مي   الج ان المصرفي بشكل عام .باالع

  تست نى الماسسات الحك مية  شبه  الحك مية . 1/2111يعمل ب ذل التعليمات اعتباراً م  

    لساانة  01ماا  اااان   مصاارط اطاار المركاانظ  تنلاايم الماسسااات الماليااة رااام  (021الماااة

2102 . 

" يحااةة المجلااس نسااب  شاار ط تملااك األشااخاص الطبيعيااي   المعناا يي  ، ألساا م الماسسااات 

المالية الخاضعة لراابة  إشراط المصرط ،  ال يجا ن تجاا ن تلاك النساب بصا ر  مباشار  أ  

المعل ماات  البياناات الخاصاة ة تن ياة المصارط بجمياع غير مباشر  ،  على كل ماسساة ماليا

 .بذلك" 
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 ثانيا: المخاطر االئتمانية والتمويلية

 

 

 -عليها: وتحديد المخصصات حسابات االئتمانتصنيف  ضوابط -أ

 

عبباي   وايببوي   عاتتتبب    *يجببع ى ببي جايببو  عندببون ىدببا اتببديت انبب ن    ال اابب     أوالً:

  -واع يق  عف  اة ) عع  ا( ى ي    العاز م ن عاع يا    عا عية:

 اعريـف   -أ

فقبب  وال يقتببا اد بب  أجببر   أ   هبب ا  عاع يابب  عاعريفبب    عا عيببة ض ببر ق ا نيببق انبباتام   

  -اعايال  ى ي  عاعريف    ضترى  عو راة في يا ع اع يا    عندون:

 ان ن    ال اا    -1

  -ان ن    ال اا    عان شر: -1/1

  عقروق وا  في ايا    -

 عااويبببا  منبببالاي اببب  واشببباا ي فبببة أدبببو و  عقبببروق و ضور ق  عاتتبببواة و ابببم 

ي انباا وفقب ً عقنب  أو ار نا   وانب وا   و ناتبد و وأجب رة وأ   ابم أتبرى   عاب

  عااة.  ةأقن   اااا

 ان ن    ال اا    عان شر  ضترى  -

واشاا ان ن    عج ر  ااي  و ضرتاة  عايشبوفة ع انب ن   ااب   ع  بع ونبو ع  

تببة ن عاربب رن   و عاشبب ري   وأ   الىاابب ا   و عاز ابب    عااويببا  منببالاي  عت 

  عاز ا   أترى. 

 -ان ن    ال اا    ير  عان شر: -1/2

أو  ة   و عقنببوال  وأ   عاز ابب   اااا ببواشبباا  الىاابب ا    عانبباداية وت  نبب    عرببا 

 اؤج ة أترى ى ي  ععايا.

 

 )إلى جميع البنوك(تدرج الذمم المدينة األخرى ضمن التسهيالت االئتمانية  20/4/0222تاريخ  02/0222* حسب التعميم       
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  -ان ن    ال اا    عاع ا جاوعا  :  -2

 عنبببببب نق  يرهبببببب  أ   ابببببب اقرر أىبببببب اة واشبببببباا أيبببببب ً ابببببب  انبببببب ن    ال اابببببب    2/1

 عنببببببا ا  و وجببببببوا تببببببعون   جاوعببببببة نببببببا اه  دايجببببببة اع ببببببر  ععايببببببا ىبببببب  

أو  ااببببببوا او   داي اببببببة فببببببي  عنببببببا ا  واشبببببباا  ىــببببببـ اة  عجاوعببببببة و اــببببببـا

  -ا   عا ال   عا عية: أي ر

 ااايا فار    عنا ا ى   عاافق ى يه ىدا ادح  ال اا  . - 

 أو  عف  اة ) عع  ا (  عاااننة. /و  عاد زا ى  جز  ا   ضتا - 

عف  بببباة )  عع  ببببا ( ىبببب   عاعبببباا  عاافببببق ى يببببه ىدببببا اببببدح اتفببببيق اعبببباا   -

  ال اا  .
 

 - عااويا اق نا ر اع:*أى اة جاوعة  2/2

 .ا  ه ا  عاع يا    211ورا في  عندا ر نع ً تفاة  انو ا ي 
 

 -:ف    اتديت  ال اا   -ع

 -:ان ن    ال اا    عاداياة -1

وهببببببببي  عانبببببببب ن    عاببببببببي ي اببببببببزم أتببببببببا ن   نشببببببببيا ىبببببببب م ن عوفبببببببب   ن العاز ابببببببب    

 عاارانببببببة ى ببببببي م وفقبببببب ً ع او ىيببببببا و عشببببببرو   عاافببببببق ى ي بببببب  والاوجببببببا اؤشببببببر   أو 

أاعبببببة اابببببااة ابببببرجح ىبببببام قبببببارا م ى بببببي  عوفببببب   ن ببببب ا  العاز اببببب   تبببببالا   جببببب ا 

 - عاافق ى ي   واتدت ه ا  عان ن    عي دوىي  ر ينيي :

انببببببببب ن    ال ااببببببببب    1/1

  عجياة:

وهببي  عاببي ياااببو أتببا ن   نتتبب    اايببزة ا ببا اا دببة 

 ضور و  عا عية و دايب م ويف يبة  عابو را  عا عيبة و عابافق   

والاي بر نشبهد   ابو      عدقاية و عناعة  ال اا ديبة  عجيباة 

اابببب  هبببب ا  عف ببببة  عانبببب ن      وادببببار ةرببببعت اااا بببب

 اة.ا   عايو ة و  عاراود ة عايواي

  )إلى جميع البنوك(  22/4/0222تاريخ  63/0222* تعميم  
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انبب ن     اابب   نشببهد    1/2

 االاي  :

وهي ان ن    ال اا    عاي يد نق ى ي ب  أ  اب  اؤشبر   

اقبا ىب   ال بة أشب ر  و  ) (ىام  الداي م  عو راة في  عندا 

اوجببا نشببهد   االايبب   اران ببة نرببعت نعببق اؤشببر   

 عورو  عا عي ع عايا  و يبروت  عنبوق أو اشب يا ت تبة 

 .ن عتد ىة  و  ير  عن 

  -ان ن    ال اا    ير  عاداياة: -2

وهببببببي  عانبببببب ن    عاببببببي ال ي اببببببزم أتببببببا ن   ننببببببا ا  العاز ابببببب    عاارانببببببة ى ببببببي م  

ر   أو اوجببببببا وفقبببببب ً ع او ىيببببببا و عشببببببرو   عاافببببببق ى ي بببببب  عابببببباة  ال ببببببة أشبببببب ر فببببببهي 

اببببببرجح ىببببببام  داي ا بببببب  فببببببي  عوفبببببب   ن بببببب ا  العاز ابببببب    ةاؤشببببببر   أو أاعببببببة اابببببباا

 يا و عشرو . ا ن  عاو ىعوفق ً 

  -واتدت ه ا  عان ن   أعي  ال ة ف    ر ينية وهي : 

 Substandard او   عاناوى -   

 Doubtful اشيون في ااتي     -   

 Bad راي ة -   

  -اؤشر   اتديت ان ن    ال اا    ير  عاداياة: - 

  -اؤشر   ىام  الداي م: -1

 ا في ايا  . اهتر نا ا  اا  القن   ن عدننة ع قروق و -

 اهتر وروا  عافع    عاافق ى ي   ن عدننة عان ن    ال اا    عان شرة  ضترى .  -

شببر  التببرى او  وجببوا ىببام اجايببا  عنببقت  عاادببوت عانبب ن    ال اابب    عان  -

 . ةانرر   اقنوع

اجبب وز  عرتببيا ع نببقت  عاادببوت عانبب ن    ال اابب    عان شببر  التببرى ندنببنة  -

 وجوا انرر   اقنوعه. فهي ر او  11%

واتدت ان ن    ال اا   را   اا ف     عانب ن    يبر  عادايابة  عانيدبة أادب ا فبي ا عبة 

  -ااقق اؤشر أو أي ر ا   عاؤشر    عا يورة أىالا انع فار   ىام  الداي م  عا عية:
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 أش ر فهي ر  3    عان ن   او   عاناوى 

 هي ر أش ر ف 1   عان ن    عاشيون في ااتي    

 أش ر فهي ر  9     عان ن    عراي ة 

  -اؤشر    عرعت  عاقايرية  ضترى: -2

 ة( هدبب ن اؤشببر   رببعت أتببرى اابباا1نتببالت اؤشببر   ىببام  الدايبب م  عانيدببة نبب عفقرة ) 

ينااا اد   ى ي ىام قارة  ععايبا ى بي  عوفب   ن عاز ا ابه ون عاب عي انبا زم اتبديت  عانب ع 

ابة أو أىب اة اتبديفه اب  ف بة ضتبرى اب  ف ب    عانب ن    يبر را   عان ن    ير  عاداي

 عاداياببة ااببي أ   عببم يد نببق ى يببه اؤشببر أو أي ببر ابب  اؤشببر   ىببام  الدايبب م وابب  أهببم 

  -اؤشر    عرعت  ضترى ا  ي ي:

وجوا ان ن   أتبرى ربا   عاجاوىبة  ال اا ديبة ع عايبا اشبيون فبي ااتبي    أو  -

 ع  ععايا. راي ة     اه ير ن ني ى ي ان 

ىببام يف يببة اتبب ار  عنببا ا  عاا اببة عااتببيا ي اببا قياببة  عبباي  وفو  بباا اببو رببعت  -

  عرا د  .

جوا انايا   ي فية في ان ن    عج ر  ااي   و  عان ن    عايشوفة ااد نع ىام و -

 .    او  نيعة  عان ع أو  عشرو   عاافق ى ي 

ا ن  اق  عندن وااىم ا  عناه ع عايا   عاي ةدق  في  ععقوا و ضور ق  ع نواي وجوا -

 ننا ا ي فة  العاز ا  . 

وجوا قر    ى ي ااهور  عورو  عا عي ع عايا أو اع ر اشروى اه  عاي يعاابا ى ي ب   -

في نا ا  عاز ا اه أو تاور أاي م قر  ية راا ا   عغير أو  عاجبز ى بي ااا ي ابه 

نببا ا  عاز ا اببه ن عي اببا فببي  أو أ  قببر    أتببرى ابباا ى ببي ىببام قببارة  ععايببا ى ببي

  عاو ىيا  عاافق ى ي  . 

  الاف ق ى ي أى اة جاوعة  عاايودية  أو أجر   أ  انوي   ى ي  . -

  ات    عندن  مجر      عق دودية را  ععايا. -
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 -ان ن    ال اا    عاع ا جاوعا  : -3

يو   ير اداياة هي  ال اا    عاع ا جاوعا    عا  وع اتديف   يا   ان ن أ * 3/1

أقن    ععايا ى  نا ا  ات تى اة جاوعا   دايجة أان ن    ال اا    عاي اقرر 

تعون   ااوا او   داي اه في  عنا ا ا ا  دق  و  أو دايجة وجوا عااويا  

ات ار  عنا ا أو وجوا ىجز في   عاغ ية ي اا قياة أقن    عااويا وفي ه ا 

ع ا جاوعا   را   عان ن    ير  عاداياة اا   عا ال  اتدت ه ا  عان ن    عا

  عف ة  عاال اة ع   انع اع يا    عاترت  عاريز  . 

           أ  ا ال  أى اة  عجاوعة ضنن ع أترى نتالت  عا يورة في  عفقرة  عن نقة  3/2

 ال اناوجع اتديت  عاي  را  ف ة  عايو   ير  عاداياة .

( 3/1اتدفة را   عان ن    ير  عاداياة وفق ً ع فقرة ) عان ن    عاع ا جاوعا    ع 3/3

اليجوز أى اة اتديف   را   عان ن    عاداياة أال نعا اقايم انرر   يقن     عاترت 

   عاريز .

 - ىان ر   أترى ى  اتديت  عان ن  : -4 

  اتدت ان ن    ال اا    ير  عان شر وفق ً عاتديت ان ن    ال اا    عان شر ع عايا. -

في ا عة ىام وجبوا انب ن     ااب   ان شبر ع عايبا اتبدت انب ن    ال ااب    يبر  -

  عان شر عه وفق ً عاؤشر    عرعت  ضترى  عن نق  يره . 

فببي ا عببة وجببوا ىبباة انبب ن     اابب   عببدفق  ععايببا و د نقبب   اببا اؤشببر   اتببديت  -

  دفببق ف ببة  عانبب ن    يببر اداياببة ى ببي  ابباه  اتببدت انبب ن    ععايببا  ضتببرى رببا

 عاتديت ا عم اوجا أنن ع وأاعة يقن     عاترت  عاريز  انبرر ىبام اتبديت انب ن   

  ععايا  ضترى را  دفق  عف ة. 
 

  اان ع  عاتتت   واع يق  عف  اة )  عع  ا ( -ا

(  عااانبنة ى بي جايبو ف ب   انب ن    ال ااب    عان شبر  يبر  ضرن ت  عانبااقةاع ق  عف  اة ) -1

ااببي  عنببا ا  عي اببا عرتببيا  ) ضرنبب ت  عانببااقة( ة اببو  النبباار ر فببي اع يببق  عف  بباة عادايابب

   عان ع.

 )إلى جميع البنوك(. 6/7/0229تاريخ  92/0229* تعميم 
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ى بي  عندبون اقباير  عاتتتب    عاد نبنة ى ببي انب ن    ال ااب   عباي   وفقب ً عاا  نبب    -2

اعبب يير  عاقبب رير  عا عيببة  عاوعيببة نايببذ  ال اقببا هبب ا  عاتتتبب   ىبب   عدنببع  عا عيببة 

)و ضرنبب ت  عاع قببة و ضرنبب ت  عانبب ع نعببا  نببانع ا  عف  بباة  عاع قببةااانببنه ى ببي رتببيا  

  -:أاد ا)هـ(  عانيدة في  عندا ونعا  نانع ا قياة  عرا د     عاؤج ة ع ندون  منالاية(

 وفق ً عاقاير  ما رة  ان ن   نشهد   االاي    - 

 %21   ان ن   او   عاناوى - 

 %01  ان ن   اشيون في ااتي    - 

 %111    ان ن   راي ة  - 

انببوع اتتتبب   انبب ن    ال اابب    يببر  عان شببر ويفتببح ىد بب  نشببيا ادفتببا ىبب   -3

 اتتت    ال اا    عان شر. 

  -اقاير  عرا د   ى ي ان ن    ال اا  : -هـ

ع ندببون ىدببا ااايببا  عاتتتبب   ى ببي انبب ن    ال اابب    يببر  عاداياببة  نببانع ا  عرببا د   

نعا  نانع ا  عف  اة ) عع  ا(  عاع قة وفق ً ع دننة  عانيدة أا م يا دبوو   عا عية ا  رتيا  عان ع

  -عيا اد   ى ي  عداو  عا عي: ةقتي ون عشرو   عااااا   عرا د   ياا  

  عرهو   ععق رية ) عان دي و ضر ري ( -1

وناببا أقتببي  ةرهببو   ععق ريببة انببع قياا بب   عنببوقيابب  قياببة  ع %01يجببوز  نببانع ا دنببنة  

  -ا  رتيا  عاايودية ن عشرو   عا عية: 01%

 أ  ييو   ععق ر ارهود ً ا   عارجة  ضوعي عت عح  عندن . -

ال اوجبببببببا أ  او دبببببببو يتبببببببعع أو ياعببببببب ر اع ببببببب  نيبببببببو  ععقببببببب ر  عارهبببببببو   -

عتببببببب عح  عندبببببببن ا بببببببا أ  ييبببببببو  نبببببببيد ً ت تببببببب ً أو وجبببببببوا أ  او دبببببببو أو 

 اش يا ق دودية أترى نشهده. 

نببببببدو  ع قياببببببة  عنببببببوقية ع عقبببببب ر ابببببب  اتببببببباري   أ  ييببببببو  هدبببببب ن اقيببببببيم -

 ااتتتي  اناق ي  او  ضت  ن عاقييم  ضقا. 
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  - ضور ق  عا عية: -2

ابب   عقياببة  عنببوقية عانبب م و ضور ق  عا عيببة  ضتببرى  عاارجببة  %01يجببوز  نببانع ا دنببنة  

  -ن ضنو ق وق  ااايا  عاتت   و عن ن عشرو   عا عية:

 عندن  عاق في نيو  ضور ق  عا عيبة  يه  واوييال  او قة اع د ن ىقوا رأ  ايو  ه -

و نبببايف    عاايوديبببة  عانبببااقة ى بببي  ععايبببا او   عرجبببوو عبببه أو  اتببب    مجبببر     

  عق دودية ع عن.

 أال ايو  هد ن أ  او دو ق دودية ياع ر اع   ى ي  عندن نيو  ضور ق  عا عية عت عاه.  -

  -وا  و  ععاال : -3

ا  وا  و  ععاال   عااجوزة اق نا  ال اا   نشر  وجوا  اف قيبة  %111 نانع ا دننة يجوز  

اجببز وايعببة اوقعببة ابب   ععايببا وال ايببو  هد عببن أ  او دببو ق دوديببة عانببييا  عوايعببة عتبب عح 

  عندن.

  - عيف ال   عنديية: -4

عإلعغبب   ابب   عيفبب ال   عندييببة  يببر  عاشببرو ة و يببر  عق ن ببة  %111يجببوز  نببانع ا دنببنة  

 و عت ارة ا  ندون     اقييم اوعي اقنوا. 

  - عاع ا   ع ايدة: -0

نشر  وجبوا اقيبيم اب  اتب ار  ة   عقياة  عنوقية ع اع ا   ع ايدا %01يجوز  نانع ا دننة  

 عندبن  عابق  ياو وق ن   ونشر  اي زة  عندن ع   ناوجع ىقوا ره  وابوييال  او قبة اع ب

عاايوديبة  ععايبا او   عرجبوو أعيبه أو  اتب    مجبر      عق دوديبة في نيع   عت عاه  نايف   ً 

 ع عن. 

  -ا اوية ى اة ىدا  نانع ا  عرا د   :

 نبانع ا  يا   عرا د    عتاق  عا يورة ييو  انيي    نب ععاال   ضجدنيبة ير ىب ةأ  را د 

ن نببا د    عرببا د   ن عبباوالر  ةى ببي  ضقببا ابب   عدنببع  عابب يورة عيببا رببا د %11دنببنة 

 . ضارييي
 



-077- 

                                                         المخاطر المصرفية                                              اإلشراف والرقابةتعليمات  –الباب السابع 
 تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 

 

 3102 تمبرسب
 عشر الخامسةالطبعة 

 
 

  -االاي   ى اة : -و 
 عابا  ضادبي اب   مجبر      عابي يدنغبي ى بي  هب ا  عاع ياب  اا ا  عربو ن   عانيدبة فبي  -1

 عندون ار ى ا   ىدا ورو ني نب   وأجبر     اتبديت  ال ااب   عباي    وى بي يبا ندبن 

ع نيعة هييبا  عاتب  ر عايبه ناب  ال يتبا   عاد ننة ةورو  عني ن   و مجر      عااو ي

  وفي ا عة وجوا  عازيا اب  ف ب   اتبديت ن  ا  عاع يا  ن عرو ن  و عاع يا    عااااة 

 ال اا   عاى أ  ندن ض ر ره  عت تة يدنغبي ى بي  عندبن ىابا نردب اي ابوفيقي عاع اعبة 

  (. Mappingاتديف اه ناتديف    عاترت  عاريز  )

  و عفو  ا ) ععو  ا (  عاع قبة  عااانبنة وفقب  ع ربو ن   عنب نق ني د ب  اعانر  عاتتت   -2

و عاي يعاااه   عاترت  عاريز  في د  ية يا ى م  عاا  الادي عاب  يجبع ى بي  عندبن 

 اانبب نه    وى ببي يببا ندببن  اانبب ع اتتتبب    عببايو  عايببه وفقبب ً عاا  نبب   اعبب يير 

ن ن اه  عت رجي و العاز م ن   نايبذ ال اقبا  عاوعية وااقيق   ا  ار قع ا عاق رير  عا عية 

واعزيببز ً  ىبب   عاتتتبب    عااانببنة وفقبب ً عرببو ن   عاتببرت  عاريببز  و عاعاابباة ادببه

  -ع عن يجع ى ي جايو  عندون  العاز م ن عا عي*:

ى بي اتبديت  عبايو  وااايبا نبدو  . اي يت ار قع ان ن    عندن نإجر   ااقيق 2/1

يا   ورو ن   عاترت  عاريز  ووفقب ً عاا  نب    عاتتت   ى ي   وفق ً عاع 

  عاع يير  عاا ننية  عاوعية  عا نقة .

ازويا  عاترت  عاريز  ناقرير ار قع  عان ن   ى  داب  ي  عاباقيق  عاشب ر أعيبه . 2/2

( أىالا في اوىا أقت ا  ضنبنوو  ع ب دي اب  شب ر دبوفانر اب  يبا 2/1في  عفقرة )

 ال اا   يا  في د  يبة شب ر أيابونر   وى بي أ    ى م وفق ً ضرتاة وورو ان ن  

 -يارا   عاقرير ا  ي ي :

ى ببي أ  يببام أتبب   الىانبب ر    عا عيببة ىدببا أ. ا تبب  عد بب ق وأجببر      عابباقيق 

 -أجر      عفا   عندو  عاتديت  عايو :

 

 

ين )إلى جميع ثم دمج التعميم 4/22/0220تاريخ  220/0220والتعميم  22/0/0220بتاريخ  23/0220م رقم * تعمي 

 البنوك( وعدل تاريخ التدقيق ليكون في األسبوع الثاني من شهر نوفمبر من كل عام 
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 د  ق  عفا *:  -1

 عينة الفحص       

   0ى   ان ن    ال اا    عاداياة ال ازيا أرتاا 

 ا يو  لاير ق ر  ع عايا
11% 

   ان ن    ال اا    عاداياة  عاي ازيا أرتاا   ىب

 ا يو  لاير ق ر  ع عايا  0
111% 

  انبببب ن    ال اابببب    يببببر  عاداياببببة  عاببببي ازيببببا

 أعت لاير ق ر  111أرتاا   ى  
111% 

  ان ن    ال ااب    عت تبة نهىرب   اج بق  ما رة

ععالقبببة أيببب ً يببب م وابببويفي  عندبببن و ض بببر ت      

 اا  .اجم أرت

111% 

 

يجببع أ  يغ ببي  عفابب  يببا ابب  انبب ن    عشببري   و ضفببر ا وفقبب ً ع عيدبب    -2

جا وا اتبديت  عبايو   في  عانيدة ن عفقرة  عن نقة وأ  يام  عااييز ني  يا دوو

  عاي يعاه  ار قع  عان ن   .

ا  عااببوفرة أ  يببام  عارييببز تببالا  عفابب  ى ببي  عرببا د   واتبب ار  عنببا  -3

وأنر زهبب  نشببيا و رببح فببي جبباوا اتببديت  عببايو   عاعبباة ابب  قنببا ار قببع 

  عان ن   في اقريرا.

أ  يام اوجيه  عاقرير ندا  ي  عفا  ا  ار قع  عان ن   ان شبرة أعبي نبع اة  -4

 اا في اترت ق ر  عاريز  وفق ً ع او ىيا  عااااة في  عاعايم  عاش ر أعيه. 

او   –يا ف ة ا  ف    اتبديت  عبايو  )نشبهد   االايب   ع. جاوا يني  أجا عي 

وربو ن   عاتبرت   راي ة( انع اع ياب  –اشيون في ااتي     – عاناوى 

و أرفب ق يشبت ابار قع  عانب ن    عندن ووفق ً عرأ    عاريز  و عن وفق ً عرأ 

 . ت نشه  اتديف   وأنن ع  التاالت عان ن    عاتايني  

 (4-2من بند ) )جميع البنوك(4/22/0220تاريخ  220/0220حسب التعميم  *
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  ا  عاع قة ى بي انب ن    ال ااب    عاتبدفة  عابي ازيبا ىب   . قياة  عاتتت   و عفو

أعبببت لاير ق بببر  وفقببب ً ع ربببو ن   عاابببااة اببب   عاتبببرت  عاريبببز  ووفقببب ً  111

ع اع يير  عاا ننية  عاوعية  عا نقة   انع داب  ي اباقيق ار قبع  عانب ن   ابو نيب   

 تاالت . التاالف   نيد   وني   عاتتت    عاقررة ا  ج دع  عندن وأنن ع  ال

(  عالزم ايويده ى بي ق  ىب    ال ااب   .Collective Provا. قياة  عاتت   عاجاو )

ن  قببب    – عااويبببا اق نبببا  عر ابببع  -     عاتببب  ر )ا بببا ق ببب و  عااويبببا  ععقببب ر 

  ال اا   ....( نتالت  عاتتت    عت تة  عايودة اق نا يا ان ع .

ع ندبن  عت رجيبة ع ندبن و عشبري    عا نعبة. أىا ا اقريبر اب  ار قنبي انب ن    عفبروو  2/3

وأجاب عي  ا تا وت ر  ق ر ى  داب  ي اقيبيم  عبايو  عباى  عفبروو و عشبري    عا نعبة

قياة  عاتتت    عالزم ايويد   وفق ً عاا  نب    عنب      مشبر فية  عاربيفة ووفقب ً 

عاعبب يير اتببرت ق ببر  عاريببز    اببو نيبب    عفروقبب   وأنببن ع  التبباالت و عببن 

هبب ا  عاع يابب   ى ببي أ  يببام ابب  ( 313( ن عتببفاة )4/2رببي   ا نيببق  عفقببرة )عاقا

شب ر  ضنبنوو  ع ب دي اب  ازويا  عاترت  عاريبز  ن ب    عاقريبر فبي اوىبا أقتب ا 

 أياونر .  ة ان ن    ال اا   في د  ية ش ر دوفانر ا  يا ى م وفق ً عورو وأرتا

ويجع ى ي  عندبون  العابز م  19/2/2112 يعاا ن  ا  عاع يا    ىان ر ً ا  ا ريته 

ن عاو ىيا  عااااة عازويا  عاترت  عاريز  ن عاق رير  عا  ونة   ى ا ً نه   عاهتر 

فببي انبب يم  عاقبب رير فببي اوىبباه  نببياراع ى يببه اببهتير  ىاابب ا  عاتببرت  عاريببز  

   ع ني د    عا عية ع ندن وا نيق  ععقونة  عاد ننة ى يه .

 -:اق رير ار قع  عان ن  ( 11/2112)اعايم *ع  عاتتت   اتديت  ععاال  و اان   -3

 عانبي   19/2/2112ناب ري   11/2112ن مش رة أعي اعابيم اتبرت ق بر  عاريبز  رقبم 

نتتببو   عاورببوو أىببالا و عبب   ي  ببع فيببه ابب   عندببون اي يببت ار قنببي  133تببفاة 

ى ببي وفانر( )  ضنببنوو  ع بب دي ابب  دبب عانبب ن   نببإجر   ابباقيق نببدو  قنببا د  يببة يببا ىبب م 

 عاتتتبب   ى ي بب  وفقبب ً عاع يابب   ورببو ن   عاتببرت  عاريببز   اتببديت  عببايو  وااايببا

 وي   وفق ً عاا  ن    عاع يير  عاا ننية  عاوعية  عا نقة .

 

 ) أعي جايو  عندون( 13/3/2113ا ري   21/2113*اعايم 
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عبببببواي أ  اقببببب رير ار قنببببببي  عانببببب ن    عااع قببببببة نداببببب  ي  عفابببببب  فبببببي أ بببببب ر 

ع يابببب    عاشبببب ر أعي بببب  أىببببالا قببببا اربببباد  ابببب  يفيببببا   أ   مجببببر      عاببببي اببببم  عا

ال اا ببببا أىابببب ا ابببباقيق أو ار جعببببة وفقبببب ً ع اعبببب يير  عاوعيببببة ع ابببباقيق أو   ادفيبببب ه 

ضىابببب ا  عار جعببببة وأ  ار جعببببي  عانبببب ن   ال يؤيبببباو  تبببباة   عاعبببب يير  عاوعيببببة

جببر     أربب فية أو  عقيبب م   أيببانبب ن    عاافيببة  عااوي يببة وأدببه عببو يبب   قببا اببم ادف

 نار جعة أو ااقيق وفق ً ع اع يير  عاوعية عي   عف   دان ه م أاور أترى  .

وهبببو  ضابببر  عببب   يتببب عت اع ياببب    عاتبببرت  عبببو راة فبببي اعايادببب   عاشببب ر أعيبببه 

 أىالا ويعا اافي ً في  عاقرير .

وى يببببه دؤيببببا ى ببببي رببببرورة قيبببب م  عندببببون ناوجيببببه ار قنببببي انبببب ن ا م نرببببرورة 

 العابببببز م ناع ياببببب    عاتبببببرت  عاشببببب ر أعي ببببب  أىبببببالا واقيبببببيم انببببب ن    ال ااببببب   

 عا نقبببة واع ياببب    عاتبببرت ى بببي واتبببديف    نقببب ً ع اعببب يير  عاا نبببنية  عاوعيبببة 

 عداببببو  عببببو را افتببببيالً ناعايادبببب  نبببب عت  مشبببب رة أعيببببه   وعبببب  يقنببببا  عاتببببرت 

    او  . عاريز  أية اق رير اقام عه اارا  أ  د  يت عت ه    عار

رببببرورة قيبببب م  عندببببون نإت بببب ر اتببببرت ق ببببر  عاريببببز  ىبببب  ر نا بببب  نإىبببب اة    -  ديبببب ً:

ى بببي نببب ن    يبببر ادايابببة عانببب ن   ادايابببة اتبببديت  عانببب يال   ال اا ديبببة اببب  ا

أ  ينببباار  ععابببا نديببب م  عاتتتببب    عقبببايم ن عا نبببع   عبببي عابببي   الدا ببب   اببب  

 ية  ناتا اه.اجرنة دي م  عاتتت    عجايا و عاهيا ا  ف ى 

  -:*ى ي جايو  عندون  عاقيا ن عا عي -  ع  ً:

 ععاببا ى ببي ااببايذ و اتبب ا  عني دبب    عااع قببة نجايببو  عاتتتبب    عااانببنة ى ببي  عاببايودي    -

 عانااقة ى ي جايو ان ن    ععاال   ير  عاداياة ) او   عاناوى/ اشيون في ااتي   /راي ة( 

ا  عان ن    ىانب ر ً اب  اب ري   نبااق ق أوا قنب  اب  تبالا وا  ى ق ا  فو  ا  و ىو  ا ى ي ه 

( ى ي أ  ادا ي 8 عدي م  عاعا ع عن ن عا نع  العي  نق  ع اع يا    عا نيقية  عو راة ن عا اق رقم )

 .ا  يا ى م ياا  قتي 21/11 عندون ا   ات ا جايو  عني د    عا  ونة في 
 

 

تيياريخ  94/0222)إلييى جميييع البنييوك(و تعميييم  9/22/0222تيياريخ  22/0222)إلييى جميييع البنييوك( وتعميييم  03/22/0222يخ تييار 94/0222* تعميييم 

باالنتهيا  مين إدخيال  22/22/0220تياريخ  22/0220أيضيا  والتعمييم  292)إلى جميع البنوك( أضيف التعميم مع التعليمات بند ثالثيا  فية ة  29/22/0222

  األسبوع الثاني من نوفمبر. بة وتزويد المصرف كتابيا  بتقرير مراقبي ال سابات القانونيين بنتائج تقييمهم لالئتمان الممنوح قبلجميع البيانات المطلو
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 عاادببوت  عقبب دوديي  اببوا اقيببيا م عال اابب    نبب ن  ازويببا  عاتببرت يا نيبب  نببرأ  ار قنببي  عا -

وى بي  عندبون اوجيبه  شب ر دبوفانر*اب  في  ضننوو  ع  دي  وقياة  عاتتت    عاااننة

ار قني  عان ن   عاقييم ااى  عا جة عايوي  اتت  اجاو عإل ااب   /  عااويبا  عاادبوت 

أعبب ( وفقبب ً عاا  نبب     النببا اليي   عاجبب ر  ... عق  عق  ىبب   )ا ببا  عق بب و  ععقبب ر عببن

و عاجبببم  (.collective impairment prov)اعببب يير  عاقببب رير  عا عيبببة  عاوعيبببة ن ببب    عشبببه  

او  عع م أده قا ام أر فة ف ة ان ن   نشبهد   االايب   ق  و  عاتت  عيا  عاد نع ع    

 ياب     اتبديت اب  عايبه اب  انب ن   ااب  هب ا  عف بة  نقب ً ع اعاااي ياندي ع ندن ن عدي م 

يشببت ( 111ابب  هبب ا  عاع يابب   وارفببق  يببه )ا اببق 132تببفاة  1/2 عاارجببة اابب  ندببا 

نراوز اتديف   ان ن    ععاال  ى ي أ  يبام أتب  هب ا  عاتبديف   فبي  الىانب ر ىدبا أىبا ا 

 . عا ت  العيارودي  عش ر   عت   ندي م  ضت  ر  عاترفية 

 - عني د    عاورية: -ر نع ً:

( ا  ن ع  عني د    عاورية ا  ه ا  عاع يا   وا  ااراده 118ي  عتفاة )يرجي  ال الو ى   

ا  دي م أات ا اتتت    عايو   عاشيون في ااتي    في  عا نع   عي  عانيدبة فبي ا ابق 

 .  (8رقم )

  -: ضور ق  عاتتواة وأقن    عقروق  عانااقة  ير  عاافوىة  -:ت ان ً 

ويب عن أقنب    عقبروق  عانااقة  ير  عاافوىبة   عاتتواة   ضور ق  قياةىام انجيا 

 عجب ر  نقيابة  انب ع  ععايبا  عجب ر  اباي  أو يشبت انب نه في عاي  نااق  وعم اناا 

   فببي انبب ع ايببو  انببااقة  يببر انببااة                 ععاببا ى ببي انببجي  هبب ا  عانببااق     وأدابب 

(Past due) . 

 

 

 

 

 

 

 

 (انر*ىـَـاا ) ضننوو  ع  دي ا  ش ر دوف
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 شطب الديون -بج

 

اجدرا  سودوية مدل ادلميد   اعددا  ادددين او عنددموافقة مجلس اإلدارة أو من يفوضه  -1

  ،بادنودبة دلبندوا ادوطنيدة اص  اددين او ادفوائد من يسرسب عليها شطب جز  او ك 

 .وموافقة ادمركز ادرئيوي ادموبقة دفروع ادبنوا األجنبية ادلاملة في قطر 

ادسدي سبلد  دبنوا اخطار مصدر  قطدر ادمركدزن عدن اعددا  اددديون يجب على جميل ا -2

ادسوددوياا ادسددي يسرسددب عليهددا أو إجددرا  اددد  ق قطددرن فددلكمر دللميدد  ادوا ددد  111

علدى اققد  وفقدا   قب  اعدا  اددين أو ابرا  ادسودوية بشدهر وا دد اوذد سلا ادديوناعدا  

ادبنددا أن اعسددرا  مددن قبدد  ددد  يسلدد   وإذا (12 ( مل دد   1دنمددوذا اقخطددار  إ ا 

ادمصر  على اعدا  اددين او ادسووية خال  شدهر وا دد مدن سداريط اخطدار ادمصدر  

 يمكن دلبنا ان يوسمر في اجرا اا اعدا  اددين او اسما  ادسووية.

 دللميد  ادوا ددمائدة أدد  ق قطدرن أق  مدن ادديون ادمراد شطبها ادسي سبل  قيمسها  -3

 . في نهاية ادلا مركزن بها مصر  قطر اد إعال يس  

 بلد اقنسها  من سوديد ادمديونية ادمسف  على سوويسها مل ادلمي .إق يس  شطب اددين ق  -4

 -ادديون ادملدومة ادموسردة:   -5

دو ظ عد  قيا  ادبنوا بإدخا  قيمة ادمباد  ادسي س  اوسردادها دك  او دجز  مدن قيمدة  

دبل  ادلمدال  ممدا كدان دده اقمدر ادودلبي فدي صد ة ديون وب  وقا  ادبنا بإعدامها 

ادددددديون ادموددددسردة           أصدددد ابادمبدددداد  ادمصددددرد عنهددددا ودرجددددة سصددددني  ادلمددددال  

 ادبنوا .ددى 

نرى ضرورة قيا  ادبنوا بإدخا  قيمة أن مباد  س  اوسردادها ووا  كانا سمم  جز  او  

دومة باد اوب اقدي وذددا بدلمر كام  قيمة دين وب  اعدامه من خال  نظا  ادديون ادمل

 (.25/11/2112  هذه ادسلليماارجلي دفسراا وابقة دساريط 

 -بياناا ديون س  شطبها خال  ونواا وابقة :  -6

مدا يددس  شددطبه مددن ديددون يددس  إدخددا  بياناسدده فدي ادنظددا  ادملددد دددذدا فددي اد اوددب ا دددي طبقددا  

 . (8مل    في اديماا ادسطبيقية ( وادسلل391( صف ة  2دلسلليماا ادواردة في ادبند  
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 -ملادجة ادديون ادرديئة*وشطب ادديون : -2

 -اوسبلاد ادديون ادرديئة من ادمركز ادمادي : -2/1

يمكن دلبنا أن يوسبلد من مركدزه ادمدادي اددديون ادرديئدة ادمكدون دهدا مخصد   -2/1/1

أو س صدي   وادسي ق يزا  يسابل ادمطادبدة بهدا أمدال  فدي س صديلها %111بنوبة 

جددز  منهددا علددى أن يددس  سوددجيلها فددي وددج  نظددامي مددل  فددظ جميددل ادموددسنداا 

واألورا  ادمبوسية ادخاصة بها دل فاظ على    ادبنا فدي ادمطادبدة بهدذه اددديون 

وس صدديلها مددن ادلمددال  أو ادكفددال  بكافددة ادوددب  ادممكنددة بمددا فددي ذدددا اسخدداذ 

اد هذه ادديون ادرديئة مدن ادمركدز اإلجرا اا ادقانونية ، على أنه يشسرط قوسبل

ادمادي في جميل اد داقا مدرور ودنة أو أكمدر مندذ سصدنيفها كدديون رديئدة دون 

 وجود أن سوديداا دألص  أو ادفائدة .

وباإلضددددافة إدددددى هددددذا ادشددددرط األواوددددي يجددددب س قدددد  شددددرط أو أكمددددر مددددن  

 ادشروط ادسادية  "أ" أو "ب" أو "ا"( :

 صي  اددين ، ويشم  ذدا األمور ادسادية مجسمله :عد  وجود مصادر أموا  دس  -أ

  عددد  وجددود أن ضددماناا عينيددة ب ددوزة ادبنددا يمكددن ادسنفيددذ عليهددا وسوددييلها

 دس صي  اددين أو جز  منه .

  إفدددالس ادلميددد  أو سدددوفر مللومددداا مومقدددة يودددسد  منهدددا علدددى عدددد  وجدددود أن

 منه .مصادر أموا  ددى ادلمي  يمكن مال قسها دس صي  اددين أو جز  

  عدددد  وجدددود كفددددال  أو أن ادكفدددال  ينطبددد  علدددديه  مدددا ورد بدددادفقرة ادوددددابقة

  اإلفالس أو عد  وجود مصادر أموا  دديه ( .

مغدددادرة ادلميددد  دلدددبالد وعدددد  إمكانيدددة اقودددسدق  عليددده أو صدددلوبة مال قسددده مدددل  -ب

 عد  وجود ضماناا أو موارد مادية أو ممسلكاا ده بقطر .

رى مومقدددة أقدددوى مدددن ادمدددذكورة فدددي  أ ،ب( يوافددد  عليهدددا وجدددود أن قدددرائن أخددد -ا

ادمصدددر  ادمركدددزن يودددسد  منهدددا علدددى عدددد  قددددرة ادبندددا علدددى س صدددي  ادددددين 

 وعد  جدوى بقائه في ادمركز ادمادي . 

 
  )إلى جميع البنوك( 4/9/1122تاريخ  86/1122* تعميم 
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سس  عمليدة اودسبلاد اددديون وفقدا  دلضدوابط ادمبيندة أعداله مدرة وا ددة فدي نهايدة ادلدا   -2/1/2

اودسبلاد اددديون ادرديئدة مدن مركزهدا ادمدادي اد صدو   وعلى ادبنوا ادسي سرغب في

على موافقة مجلس اإلدارة أو اإلدارة ادلامة بادنوبة دفروع ادبنوا األجنبيدة وإرودا  

بياندداا بهددذه ادددديون إدددى ادمصددر  ادمركددزن مددل رأن مراقددب اد ودداباا  وددب 

  (164 ومل   رقد   (163 مل   رق   (2( ورق   1رق    ادنموذجين ادمرفقين طيه

فددي موعددد أقصدداه نهايددة أكسددوبر مددن كدد  عددا  ويمكددن دلبنددا اوددسبلاد هددذه ادددديون مددن 

ادمركز ادمادي بلد مرور شهر من إخطار ادمصدر  ادمركدزن دون سلقدي اعسدرا  

 منه .

 إعدا  وشطب ادديون :  -2/2

 يقصددد بإعدددا  ادددديون شددطب اددددين نهائيددا  وددوا   مددن ادمركددز ادمددادي أو مددن ادوددج   -2/2/1

ادنظامي دلديون ادرديئدة ادمودسبلدة ، وذددا نسيجدة قدرار ادبندا بلدد  جددوى اودسمرار 

عدن جدز  منده س صديله أو نسيجدة ادسنداز  عنده أو ادمطادبة باددين دلد  وجود أم  في

نسيجددة عقددد اسفاقيدداا سوددوية مددل ادلمددال  أو نسيجددة وددقوط  دد  ادبنددا ادقددانوني فددي 

ن ادديون ادموسبلدة ــن مــب ديــرغب في شط ادمطادبة به ، ويجب على ادبنا إذا ما

من ادوج  ادخا  بها إخطدار ادمصدر  ادمركدزن بدذدا مدن خدال  نمدوذا إخطدار 

من كساب ادسلليماا مل اإلشارة بادنموذا إدى أنه من ( 12مل     إعدا  دين رق  أا

  ادديون ادموسبلدة من ادمركز ادمادي .

 -شروط وإجرا اا إعدا  ادديون :  -2/2/2

سطبددد  نفدددس ادسلليمددداا ادخاصدددة بشدددروط وإجدددرا اا إعددددا  اددددديون وإخطدددار  

 من كساب سلليماا ادبنوا . 182بادصف ة ادمصر  ادمركزن بها ادمبينة 

  ( .4/9/2111  يلم  بهذه ادسلليماا اعسبارا  من ساريخه

 -:ادديون ادرديئة واوسبلادها من ادمركز ادمادي* -8

وادصددددادر بسدددداريط  68/2111ورد بسلميمنددددا رقدددد  إلغددددرا  مراقبددددة ومسابلددددة مددددا 

وادمسلل  بملادجة ادديون ادرديئة وشطب ادديون نرى ضرورة سقيدد ادبندوا  4/9/2111

 بادسلليماا ادسادية : 

 
 

 )إلى جميع البنوك(  9/21/1122تاريخ  61/1122م * تعمي
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قيا  ادبنوا بإدخا  ادبياناا ادسادية ادخاصة بادديون ادسي س  موافقة مصر  قطر  -8/1

دي دلبنا بادنظا  ادملد دذدا باد اوب ادمركزن على اوسبلادها من ادمركز ادما

 -ا دي :

 ادرق  ادورن ادخا  بادلمي  . -

 ساريط بد  سصني  ادلمي  س ا فئة ردئ . -

 ساريط إشلار ادبنا دلمصر  ادمركزن باوسبلاد قيمة هذا اددين . -

 قيمة رصيد ادمديونية ادموسبلدة . -

 قيمة رصيد ادمخص  ادم سوب . -

 ئد / اإلرباد ادمللقة .مجموع قيمة ادفوا -

أوباب اوسبلاد ادمديونية من ادمركز ادمادي دلبنا  يس  اخسيار وببا  أو أكمر من  -

 أيا  من األوباب ادمدرجة بادنظا ( . 

ادلمدد  علددى سخفددي  قيمددة رصدديد أن مددن هددذه ادمددديونياا بقيمددة أن مبدداد  يقددو   -8/2

               دامدددده مددددن قيمددددة ادمديونيددددة مددددة ادمبلدددد  ادددددذن قددددرر ادبنددددا إعادلميدددد  بودددددادها أو قي

 أو األمنين ملا  .

ادلم  على إدخا  قيمة أن ديون يرغب ادبنا باوسبلادها موسقبال  من مركزه  -8/3

ادمادي بلد موافقة ادمصر  ادمركزن على اوسبلاد قيمة هذه ادديون في موعد 

 أقصاه نهاية شهر وبسمبر من ك  عا  . 

 ( دك  عمي  قيمة مديونيسه مائة أد  ق فلكمر مل   رق  2ا رق   يس  سلبئة ادنموذ -8/4

 164) . 

ندددرى ضدددرورة ودددرعة ادلمددد  علدددى سزويدددد ادمصدددر  ادمركدددزن بدددادنموذجين  

دلددديون ادمددراد  (164 مل دد  رقدد   (2 رقدد  ،  (163 مل دد   (1ادمطلددوبين رقدد   

علدى عدد  إدخدا  اوسبلادها خال  فسرة ق سسجاوز أوبوعين من ساريخه مدل ادسلكيدد 

ق بلدد مدرور شدهر دنظا  ادملد ددذدا باد اودب ا ددي إأن بياناا دهؤق  ادلمال  با

 من ساريط إخطار ادمصر  دون سلقي اعسرا  منه .
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 -ب ا دي*:نظا  ادديون ادموسبلدة باد او -9

( إدددى   182باإلشددارة إدددى سلليمدداا مصددر  قطددر ادمركددزن ادددواردة بادصددف اا مددن رقدد   

مدن هددذه ادسلليمداا ادمسللقددة بشددطب اددديون وملادجددة ادددديون ادرديئدة واوددسبلادها مددن  (184 

ادمركز ادمادي واوسكماق  ألغرا  مراقبة ومسابلة هدذه اددديون مدن خدال  ادنظدا  ادملدد ددذدا 

باد اوب ا دي . نرى ضرورة إسباع ادبنوا ا دية ادسادية عند ادقيا  بإدخا  أن مدن ادسلدديالا 

 -قد يسطلب إجرائها على قيمة ادديون ادموسبلدة ادواب  إدخادها بهذا ادنظا  :ادسي ادسادية 

 إعدا  كام  دقيمة اددين ادموسبلد . -1

 وداد كام  أو على مرا   دقيمة اددين ادموسبلد . -2

 ادموسبلد وإعدا  ادجز  ادمسبقي من قيمة اددين ادموسبلد .وداد جز  من قيمة اددين  -3

 مة اددين ادموسبلد وإعادة إمباسه في ادوجالا ادنظامية دلبنا مرة أخرى .إرجاع قي -4

 -أوق :

إخطار ادمصر  ادمركزن كسابيا  بقيمة اددين ادموسبلد ادمدراد إعدامده بادكامد  أو إعددا  جدز  

( مرف  به موافقة 12منه ووداد باقي ادقيمة من خال  نموذا إعدا  دين رق  أ ا مل   رق   

ة أو اإلدارة ادلامددة بادنوددبة دفددروع ادبنددوا األجنبيددة علددى إعدددا  كامدد  قيمددة هددذا مجلددس اإلدار

اددين أو جز  منه . أما إذا كان اددين ادموسبلد س  سوديده أو مطلوب إرجاعه وإعادة إمباسه في 

ادوجالا ادنظامية دلبنا مرة أخرى يس  إخطار ادمصر  بكساب موضح من خالده هدذا األمدر 

 إرجاع هذا اددين مرة أخرى دوجالا ادبنا .مل بيان أوباب 

 -مانيا :

قيا  ادبنا بلد إخطار ادمصر  بإدخا  ادبياناا ادمطلوبة بنظا  ادديون ادموسبلدة باد اوب ا دي 

من خدال  ادبندد ادمددرا س دا أود  إجدرا  سلددي  علدى ديدن مودسبلد علدى أن يدس  اخسيدار ادسلددي  

مدن خدال  اددرق  ادودرن  يدس  إدخدا  ادسلددي  ادمـدـطلوبادمطلوب من ادخياراا ادمسا دة علدى أن 

دللمي  مل ادلل  بلنه إذا كان هناا أكمر من سلدي   إعددا  وسودديد( يجدب إدخدا  كد  سلددي  علدى 

. وبلد دراوة ما ورد من ادبنا ووا  مدن خدال  إخطدار إعددا  ادددين أو سودديده أو إرجاعده  ه د

 ادنظا  باد اوب ا دي .وو  يس  ادموافقة أو رف  ادطلب من خال  

   . 18/4/2112يلم  بهذه ادسلليماا اعسبارا  من ساريخه 

 

 )إلى جميع البنوك(  26/4/1121تاريخ  19/1121* تعميم رقم  
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 السياسات والتركزات االئتمانية -ـج
 

 

 -السياسات االئتمانية: -1

وذلكك خر آلى إات والسياسات االئتمانية من وقت مراجعة االستراتيجي يجب على البنك     

 . بهدف التقليل من مخاطر االئتمان والمحافظة على حقوق المودعين

 -على أن تراعى النقاط التالية: 

 ن حسب النوع.حدود توزيع االئتما -

 حسب العميل الواحد والمجموعة االئتمانية.  اتالحدود القصوى للتركز -

 الحدود القصوى الجال االستحقاق. -

 اسس قياس كفاية الضمانات ومالءة العمالء. -

 الحد االدنى لالستعالم والبيانات المالية )المطلوب استيفائها من العميل(.  -

ات االئتمان الى مجموعات وفئات ووضع دراسات متكاملة اسس تقييم وتصنيف حساب -

 عن العمالء. 

 الديون.  وشطبصالحيات وإجراءات منح وتجديد االئتمان، التسويات، اعادة الجدولة  -

 الحدود والضوابط الخاصة بتسهيالت االطراف ذات العالقة.  -

 قياس وموازنة مخاطر التسعير.  -

 اسات وتقييم مخاطر االئتمان. ان يكون لديها قسم للدر -

  -التركزات االئتمانية:  -2

 -تعاريف: 2/1  

كافة التزامات العميل االئتمانيكة المباشكرة وريكر المباشكرة هي  التسهيالت االئتمانية: 2/1/1

 على أساس الممنوح أو المستخدم أيهما أكبر، وتشمل:

والحسابات  راق المخصومةالجاري مدين والقروض واألو -البنوك التجارية:لدى  -

 بوالت ـــندية والقـــوالكفاالت واالعتمادات المست وفةكشالم

مصرفية ذات الطبيعة المماثلة، كما  وريرها من عمليات

عقود الصرف األجنبي وعقود أسعار  التزاماتتشمل 
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الفائدة والعقود اآلجلة والخيارات التي يترتب عليها 

 مخاطر ائتمانية. 

أسعار الفائدة وعقود الصرف األجنبي  وتحتسب عقود *

ألرراض الحدود القصوى للتركزات االئتمانية للعمالء 

بنفس الطريقة المطبقة على الحدود القصوى للتركزات 

االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية وهي وفقاً ألوزان 

المخاطر التي تضمنها نظام كفاية رأس المال وذلك 

  -كالتالي:

Description Conversion factor 
5- Interest rates contracts 
     - less than a year 
     - from one to two years 
     - more than two years (increases each year by) 

 
0.5% 
1% 
1%  

6- Exchange rates contracts 
     - less than a year 
     - from one to two years 
     - more than two years (increases each year by) 

 
2% 
5% 
3% 

 . (8/9/2008) يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه

المضكاربات التمويكل بالمرابحكات والمسكاومات واالستصكناع والبنوك اإلسكالمية: لدى  -

التمويليكككة المنتهيكككة وعقكككود اإلجكككارة المتناقصكككة والمشكككاركات 

واالعتمادات المستندية والكفاالت وريرها مكن عمليكات بالتملك 

  ة.التمويل اإلسالمي

 إدراج الذمم المدينة األخرى ضمن التسهيالت االئتمانية** -

ذمكم مدينكة نشكنت نتيجكة  األخكرىلوحظ أن بعض البنكوك تكدرج ضكمن الموجكودات 

معككامالت تتعلككق ببيككع أحككد موجوداتهككا مثككل االسككتثمارات أو الموجككودات الثابتككة أو 

التسككهيالت  األخككرى أو تتعلككق بككني معككامالت أخككرى، وال تسككجل هككذه الككذمم ضككمن

 االئتمانية.

يجككب علككى جميككع البنككوك إدراج هككذه الككذمم المدينككة ضككمن التسككهيالت االئتمانيككة، 

ات االئتمكان وبالتالي تطبق عليها جميع تعليمات المصرف المركزي المتعلقكة بحسكاب

 )إلى جميع البنوك( 2/9/8002تاريخ  501/8002* تعميم 

 )إلى جميع البنوك( 58/4/8009تاريخ  80/8009** تعميم 
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خطككار المصككرفية ومخككاطر االئتمككان والتركككزات االئتمانيككة وهككي الخاصككة بنظككام األ

 ي تعليمات أخرى متعلقة بهذا الشنن.وتصنيف الديون وأ

أي فرد بصفته الشخصكية او ولكي طبيعكي للقصكر او وككيالً عكن اطكراف :*لـــالعمي  2/1/2

اخرى او مؤسسة او شركة خاصكة او حكوميكة تحصكل علكى تسكهيالت ائتمانيكة مكن 

  البنك .

2/1/3 

2/1/4 

 سنة. 18الذين لم يبلغوا سن  القصر:  األوالد والبنات

 .القصر ورير القصراألوالد والبنات والزوجة، أو الزوج، العائلة:  أفراد

هككي التككي تشككمل عنصككر او اكثككر مككن العناصككر المجموعككة االئتمانيككة للعميككل الواحككد:  2/1/5

  -:التالية

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعميل. -

لعميككل احككد التسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة للحسككابات المشككتركة التككي يكككون ا -

 أطرافها.

التسكككهيالت االئتمانيكككة الممنوحكككة للمؤسسكككات الفرديكككة المملوككككة مكككن العميكككل أو  -

 بكفالتها.

التسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة لشككركات التضككامن التككي يكككون العميككل شككريكاً  -

 فيها. 

التسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة لشككركات التوصككية البسككيطة التككي يكككون العميككل  -

 كاً متضامناً فيها.شري

التسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة لشككركات المسككاهمة،  التككي يملككك العميككل نسككبة  -

 ويساهم في االدارة.  رأسمالهامن  30%

التسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة للشككركات ذات المسككئولية المحككدودة والتوصككية  -

 تها.  ار على قرارمن راسمالها وله تنثي %50باالسهم التي يمتلك العميل نسبة 

- 

 

 
 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعمالء الذين يكفلهم العميل في البنك، أي كان 

 ))كل شخص طبيعي أو معنوي 8058لسنة  51رقم  وتنظيم المؤسسات المالية ( من قانون مصرف قطر المركزي5المادة ) بحس العميل * تعريف

مات المالية يتلقى أو يتعامل في إحدى الخدمات المالية مع إحدى المؤسسات المالية ، كما يعتبر عميالً كل من شرع في تلقي أو التعامل في إحدى الخد

  ((مع المؤسسات المالية

 



-711- 
               المخاطر المصرفية                                                           اإلشراف والرقابةتعليمات  –السابع الباب 

 السياسات والتركزات االئتمانية                                                                                               

 

 3102 برسبتم
 الخامسة عشرالطبعة     

 

 

- 

 الشكل القانوني لهؤالء العمالء.

التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألية اطكراف مدينكة اخكرى إذا تبكين للمصكرف 

فكي جميكع الحكاالت او البنك بنن مخاطرهم االئتمانيكة نفكس مخكاطر العميكل. و

يككتم احتسككاب قيمككة أي التككزام يقككوم أي عميككل بتحويلككه الككى حسككاب أحككد أفككراد 

عائلتة ألي سبب من األسباب من ضمن حدود التركزات االئتمانيكة المسكموح 

 بها للمجموعة االئتمانية لهذا العميل لدى البنوك. 

  -ائتمان األطراف ذات المصالح المتداخلة وتشمل على : 2/1/6  

  -*:المالكون والمساهمون الرئيسيون  -

األوالد مكككن رأسكككمال البنكككك بصكككفتهم الشخصكككية و/أو  %5الكككذين يملككككون نسكككبة  

القصككر والزوجككات و/أو مؤسسككاتهم وشككركاتهم التككي يمتلككك هككؤالء فيهككا  والبنككات

 من رأسمالها. 50%

 من رأسمالها .  %50الشركات التابعة: التي يمتلك البنك نسبة  -

 ة الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية.أعضاء هيئ -

المسكؤولين بالبنكك وذو المراكككز اإلداريكة الرئيسككية ن الرئيسكيون هككم كبارالموظفكو  -

نوابه ومسكاعديه والمكدراء التنفيكذيين ومكدير و او الرئيس التنفيذي العام مثل المدير

يشكغلون  لذينار المدراء ابمن كن براتب و بدون راتب وريرهم التدقيق والمستشاري

بككننهم أصككحاب تككنثير علككى  أو الككرئيس التنفيككذي مراكككز تبككين مككن النظككام اإلداري

العام أو العضكو المنتكدب أو مجلكس  مديرالإلى قرارات البنك أو يرفعون تقاريرهم 

 اإلدارة أو إلى اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة.

 من رأسمالها. %50إلى  %20: التي يمتلك البنك نسبة الزميلةالشركات   -

 أعضاء مجلس إدارة البنك.   -     

    مدققوا الحسابات الخارجيين.   -     

  -الحدود القصوى للتركزات االئتمانية:2/2

 

 

 ( 51* تفاصيل المساهمون الرئيسيون في ملحق رقم )
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يجكككب أن ال يتجكككاوز الحكككد األقصكككى للتسكككهيالت االئتمانيكككة التكككي يمنحهكككا البنكككك الواحكككد  2/2/1

 .البنك واحتياطياتهمال أسرمن  %20للمجموعة االئتمانية للعميل الواحد عن 

يجككب أن ال يتجككاوز الحككد األقصككى للتسككهيالت االئتمانيككة التككي يمنحهككا البنككك للمجموعككة  2/2/2

  .رأسمال البنك واحتياطياتهمن  %10االئتمانية للمساهم الرئيسي الواحد عن 

مجموعككة يجككب أن ال يتجككاوز إجمككالي االسككتثمارات والتسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة لل 2/2/3

 .رأسمال البنك واحتياطياتهمن  %25االئتمانية للعميل الواحد عن 

لألمككوال الموظفككة لككدى الشككركة الزميلككة الواحككدة مككن يجككب ان اليتجككاوز الحككد األقصككى  2/2/4

مككن رأسككمال البنككك واحتياطياتككه، أمككا بالنسككبة للشككركات  %25ائتمككان واسككتثمارات عككن 

 . 316صفحة  3/6اردة في البند التابعة فيجب االلتزام بالسقوف الو

اليجوز للبنك منح أية تسهيالت ائتمانية وخاصة التجارية منها للمدراء والمكوظفين لديكه،  2/2/5

العككاملين للككوائح  مككا عككدا القككروض الممنوحككة لمككوظفي البنككك ألرككراض شخصككية وفقككاً 

 األجنبيكة البنكوك لفكروعوالمعتمدة من مجلس اإلدارة أو اإلدارة العامكة الداخلية في البنك 

بحيككك  ال تتجكككاوز فكككي جميكككع االحكككوال الحكككد األقصكككى إلجمكككالي التمويكككل أو التسكككهيالت 

 *متضمناً الفائدة أو العائد :

 مليون لاير . 2الموظف القطري : 

مليككون 1ألككف لاير مككع إمكانيككة زيككادة المبلكك  بحككد أقصككى  400قطككري : الريككر الموظكف 

 طي الزيادة .لاير إذا كانت مكافنة ترك الخدمة تغ

 .  26/10/2011ويعمل بهذا التعديل اعتباراً من 

 ال يجوز للبنك منح أية تسهيالت ائتمانية لمدققي حساباته الخارجيين وأفراد عائالتهم.** 2/2/6

على البنوك الوطنية عدم منح أي عميكل تسكهيالت ائتمانيكة جديكدة بضكمان االسكهم الخاصكة  2/2/7

مكن قكانون مصكرف قطكر المرككزي  122حسكب المكادة  االئتمانيكة بالبنك المانح للتسكهيالت

 . 2012لسنة  13وتنظيم المؤسسات المالية رقم 

يجب أن تلتكزم فكروع البنكوك األجنبيكة التكي لكديها ترتيبكات بالحكدود القصكوى للمجموعكة  2/2/8

 االئتمانية المعتمدة من المصرف.

 يع البنوك( )إلى جم 82/50/8055تاريخ  21/8055* التعميم   

تفيد بأنه "اليجوز للمؤسسة المالية )البنك( منح تسهيالت  8058لسنة  51من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  515** المادة 

 ائتمانية لمراقبي حساباتها"
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مكككان الممنكككوح للعميكككل الواحكككد ومجموعتكككه فكككي جميكككع الحكككاالت يجكككب أن اليزيكككد االئت 2/2/9

علكى أن يكتم مكنح هكذا  مليكون لاير كحكد أقصكى 3000االئتمانية من جميع البنوك عن 

 فككي هككذا البنككد التعليمككاتباالئتمككان طبقككاً لألسككس والمعككايير المصككرفية السككليمة، يعمككل 

  12/2007اعتباراً من 

رأسمال البنكك واحتياطياتكه كثر من أو ا %10يعادل  أو تمويل اليجوز منح أي قرض 2/2/10

سكنوات، إال بعكد موافقكة مصكرف  10التي تتجكاوز مكدة اسكتحقاق القكرض أو التمويكل 

 قطر المركزي. 

أال يتجاوز إجمالي قيمة سقوف االئتمان الممنوحكة لجميكع عمكالء البنكك ومجموعكاتهم  2/2/11

رأسككمال البنككك  فككنكثر مككن %10االئتمانيككة الككذين حصككلوا علككى تسككهيالت إئتمانيككة 

 رأسمال البنك واحتياطياته.من  %600عن  واحتياطياته

أال يتجاوز إجمالي قيمة سقوف االئتمان الممنوحكة لألطكراف ذات المصكالح المتداخلكة  2/2/12

 راسمال البنك واحتياطياته.من  %100عن 

 أعاله. 2/2/12و  2/2/11وتستثنى فروع البنوك األجنبية من الحدود في البندين 
 

  -يستثنى من هذه التعليمات مايلي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقصككورة فقككط علككى وزارة الماليككة للحكومككة  التسككهيالت االئتمانيككة الممنوحككة * -

 . المالية وتضمن التسهيالت الممنوحة لها والجهات والشركات التي تكفلها وزارة

زيكادة  التسكهيالت التسهيالت االئتمانية المغطاة بودائكع أو تنمينكات نقديكة وفكي حالكة  -

االئتمانية عن الودائع والتنمينات النقدية المحتجزة يكتم اسكتبعاد الجكزء المغطكى فقكط 

مع وجوب الحصول على تفويض خطكي بكالحجز وإجكراء التقكال، علكى أن ترفكق 

  نسخ من المستندات المؤيدة لهذه التغطية.

سسكة ماليككة ذات مركككز مكن بنككك أو مؤ ةالتسكهيالت االئتمانيككة المغطكاة بكفككاالت بنكيكك -

مكالي جيككد وتككون الكفالككة ريكر قابلككة للكنقض وريككر مشكروطة وتككدفع عنكد اسككتحقاق 

 التمويل أو تجدد تلقائياً حتى التسديد التام.

 
 )إلى جميع البنوك(  10/58/8002تاريخ  511/8002عميم ت* ال
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 كفاالت العطاءات.   - 

 التسهيالت االئتمانية الممنوحة للبنوك. -
 

 -:إضافيةضوابط  -3   

 أو رصكككيدئتمانيكككة علكككى السكككقف الممنكككوح تحتسكككب الحكككدود القصكككوى للترككككزات اال 3/1  

العائككد فككي  أووالفائككدة  األصككلكككون رصككيد المديونيككة مككن تاكبككر وي أيهمككاالمديونيككة 

ككالعموالت تسكجل علكى المديونيكة  أخكرىأيكة مبكال   إلكى باإلضافةالبنوك اإلسالمية 

 . والغرامات أو ريرها

ة سكنة واحكدة قابلكة للتجديكد بعكد يجب أن تكون سقوف االئتمان الممنوحة للعمالء لمد 3/2 

 إعادة التقييم ما لم يذكر في االتفاقية المبرمة بين البنك والعميل رير ذلك. 

 -ويستثنى من ذلك:

 يـــكوك فـــتوى والمشــــأو المديونيات الناشئة عن حسابات دون المس القروض  -

 تحصيلها والرديئة.

اليكة والجهكات والشكركات التكي مقصورة فقط على وزارة الم الحكومة قروض* -

  تكفلها وزارة المالية وتضمن التسهيالت الممنوحة لها.

( مككن بككاب 611-609) اتمدونككة فككي الصككفحالبيانككات الدوريككة للتركككزات االئتمانيككة  3/3

 .( 16( و )15بالملحقين ) البيانات الدورية

 -رية)البنوك التجارية(:ضوابط منح االئتمان في شكل جاري مدين أو كشف الحسابات الجا  -4

يجب على جميع البنوك وضع ضوابط وشروط لمنح االئتمكان علكى شككل جكاري مكدين أو      

كشف الحسابات الجارية بحي  يقتصر ذلك على األوجه التالية، مع ضرورة التنكيد على عدم 

  -تجاوز العمالء للسقوف الممنوحة لهم نهائياً:

 -(: rking CapitalWo) تمويل رأس المال العامل  4/1

    وشيكات تحصيل يتضمن تمويل عناصر الموجودات المتداولة للشركات من بضائع ومستحقات مالية 

 -في ذلك مايلي: ىوخالفه ويراع    

 

 )إلى جميع البنوك(  10/58/8002تاريخ  511/8002عميم ت* ال
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قطكر وتعليمكات مصكرف  لسياسات االئتمان بالبنكوضع سقوف للعمالء تجدد سنوياً وفقاً  -

 المركزي. 

نكات الماليكة للشكركات الممولكة بصكفة دوريكة خكالل العكام لمراقبكة على البنك استيفاء البيا -

تككدفقاتها النقديككة وحركككة المخككزون والمبيعككات والمسككتحقات الماليككة لككديها باإلضككافة إلككى 

مراكزهككا الماليككة، وخاصككة عنككد تجديككد التسككهيالت الممنوحككة لهككا، كمككا يحكك  المصككرف 

لممولككة لتقيككيم وضككعها المككالي البنككوك علككى إجككراء زيككارات ميدانيككة دوريككة للشككركات ا

علكى تجييكر بكوالل التكامين علكى المخكزون  ومتابعة األصول الممولكة، وان يعمكل البنكك

 لصالح البنوك الممولة لهذا المخزون.  

 . الئتمانية المنتظمةمنح هذا النوع من االئتمان للشركات ذات الحسابات ا -

األخككرى فككي تمويككل الموجككودات العمككل علككى تحقككق البنككك مككن مككدى مشككاركة البنككوك  -

 المتداولة التي يمولها البنك للعميل. 

 -:Liquidating Facility-Selfتمويل الدفعات المحولة والمشروعات تحت التنفيذ 4/2 

  -تمويل عقود المقاوالت :  -

يتضمن تمويل الدفعات الخاصة بالمشروعات تحت التنفيكذ، ويجكب أن يراعكى فكي ذلكك   

  الخاصة باالئتمان الممنوح لقطاع المقاوالت. المركزيقطر  مصرفتعليمات 

 -تمويل الدفعات المحولة:  -

يتضككمن تمويككل دفعككات اإليجككارات والككدفعات األخككرى المحولككة للبنككك بحككواالت حككق   

 ويراعى في ذلك وضع سقوف للتمويل. ،رسمية

 -:( Margin Trading) العمالت والسلع والمعادنالمتاجرة في تمويل  4/3

العمككالت والسككلع والمعككادن وفككق يتضككمن كشككف حسككابات العمككالء بغككرض المتككاجرة فككي  

 المركزي.قطر الضوابط المحددة لذلك من مصرف 

 :-(Collateralised)كشف الحسابات بضمانات نقدية وكفاالت بنكية 4/4

 تغطككي يتضككمن كشككف الحسككابات بضككمان ودائككع او كفككاالت وتعهككدات بنكيككة ريككر مشككروطة     

 مديونية مع فوائدهـا بالكامـل فـي جمــيع األوقـات عــلى أن تــكون الكــفاالت البنــكية مـــن ال
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 .بنوك ذات تصنيف دولي مقبول 

  -:(Emergency)ألرراض طارئةكشف الحسابات  4/5

كشف الحسابات الجارية لكبار عمالء البنك من ذوي المالءة الماليكة بشككل مؤقكت  4/5/1

عن ثالثة اشهر في كل مرة يكشف فيها الحساب بشرط موافقة المكدير  لفترة التزيد

العككام أو مككن يخولككه كتابيككاً، وبحيكك  ال يسككمح بكشككف الحسككاب مككرة اخككرى اال بعككد 

سككداد الرصككيد المكشككوف سككابقاً بالكامككل، وعلككى البنككك وضككع ضككوابط وشككروط 

التهم مكع مع مكالءة العمكالء وتعكاموضمانات مناسبة لكشف هذه الحسابات تتناسب 

البنككك، وعلككى أال تمككنح هككذه التسككهيالت اال فككي اضككيق الحككدود وللعمككالء مككن ذوي 

 .التصنيف االئتماني الممتاز 

 ينللبنكك لفتكرة ال تزيكد  عكن شكهر ات االفكراد مقابكل رواتكبهم المحولكةكشف حساب 4/5/2

وبما اليتجاوز راتب شهرين، وبحي  ال يسمح باعكادة كشكف الحسكاب مكرة اخكرى 

 عد سداد الرصيد المكشوف السابق . اال ب
     

 -:مختلفة بضمانات عينيةكشف الحسابات ألرراض  4/6 

وتتضككمن الحسككابات المكشككوفة ألرككراض اخككرى ريككر تلككك المككذكوره بككالفقرات مككن  

  -ويشترط لكشف هذه الحسابات ما يلي: (4/5 -4/1)

( مكن %15قكت نسكبة )اال يتجاوز اجمالي االرصدة المدينة لهذه الحسابات فكي أي و -

 .رأسمال البنك واحتياطياته

 .%100أن تكون المديونية مع فوائدها مغطاه بضمانات عينية بنسبة تزيد عن   -

  .الحسابات تجدد سنوياً على االقلأن يتم تحديد سقوف ائتمان لهذه   -

 ان يكون اصحاب هذه الحسابات من ذوي القدرة والسمعة المالية الممتازة.  -

تكككون مككن الحسككابات جيككدة الحركككة وال يكككون الصككحابها أي حسككابات ائتمككان  أن  -

 مصنفة. 

أال يكون قد سبق الصحاب هذه الحسكابات تحقيكق خسكائر للبنكك او للبنكوك االخكرى   -

 عن مديونيات سابقة لهم سواء في أصل الدين او الفائدة.
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  -:االستثناءات 4/7

 -يستثنى من هذه التعليمات ما يلي : 

فقككط مقصككورة علككى وزارة الماليككة والجهككات والشككركات التككي تكفلهككا وزارة  لحسككابات الحكوميككةا -

 .(135/2008)تعميم المالية وتضمن التسهيالت الممنوحة لها

 -تسجيل اقساط قروض مستحقة رير مدفوعة: 4/8

التسجل اقساط االلتزامات المستحقة رير المسددة عن قروض او اعتمكادات مسكتندية  

الت او ريرها من االلتزامات على حسابات الجاري مدين او كشكف الحسكابات او كفا

  (. Past due)  تسجل كالتزامات مستحقة رير مسددة وانما يجب ان ،بهذه االلتزامات

 التعليمات. ( من باب البيانات الدورية من هذه 611البيانات الدورية مدونة في الصفحة ) 4/9

  -خارج قطر:شراء القروض من داخل أو   -5

 -شراء القروض من داخل قطر :  -5/1

 شراء البنك قروض من داخل قطر يجب أن تكون بموافقة العميل صاحب القرض. عند

   -شراء القروض من خارج قطر : -5/2

 : عند رربة البنك شراء قروض من خارج قطر 

 يجب أن تكون تلك القروض من تصنيف فئة "أ" .  -أ

حصككول مسككبقاً علككى عككدم ممانعككة مصككرف قطككر المركككزي قبككل *يجككب علككى البنككوك ال -ب

الشروع في شراء تمويل أو قروض من خكارج قطكر سكواء مكن قبكل البنكك أو مكن قبكل 

أحد فروعه أو شركاته التابعة العاملة داخل أو خكارج قطكر ، مكع تقكديم تفاصكيل كاملكة 

 عن العملية .

 -شراء الديون :** -5/3

 م بعض البنوك بشراء ديون من مؤسسات مالية سواء داخل أو  لوحظ في اآلونة األخيرة قيا 

خككارج قطككر ، ويككود المصككرف المركككزي فككي هككذا الشككنن التنكيككد علككى ضككرورة االلتككزام 

بتعليمككات المصككرف المركككزي واألصككول المصككرفية السككليمة عنككد القيككام بهككذه المعككامالت 

 -ما يلي : وبصفة خاصة 
 

   )إلى جميع البنوك(  82/58/8055تاريخ  502/8055تعميم رقم * 

 )إلى جميع البنوك(  2/8/8058تاريخ  50/8058** تعميم 
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 -داخل قطر : شراء الديون من مؤسسات مالية -1

ون والضكمانات يجب مراعاة تعليمات إدارة مخاطر االئتمان للتحقق من جودة هذه الكدي

 من هذه التعليمات . 5/1ومصادر السداد وكذلك التعليمات الواردة أعاله بند 

 -شراء ديون من مؤسسات مالية خارج قطر : -2

مكن  5/2ردة أعكاله بنكد يجب مراعكاة تعليمكات إدارة مخكاطر االئتمكان والتعليمكات الكوا

هذه التعليمات والحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي قبل الشكروع فكي إبكرام 

 أي صفقات لشراء الديون من الخارج . 

 -*شراء قروض من خارج قطر : -5/4

( فقككرة )ب( والبنككد 5/2مصككرف قطككر المركككزي الككواردة فككي البنككد )باإلشككارة إلككى تعليمككات 

 . (196( صفحة )5/3)

هككا وزارة لفطريككة الحكوميككة أو الككديون التككي تكقككد تقككرر اسككتثناء شككراء ديككون الشككركات القف

الماليككة وديككون البنككوك الوطنيككة المرخصككة مككن مصككرف قطككر المركككزي مككن طلككب الموافقككة 

المسبقة للمصرف ، شريطة االلتزام بتعليمات إدارة مخاطر االئتمان ، وعدم تجاوز أي مكن 

 ة والنسب والمؤشرات المقررة بالتعليمات .سقوف التركزات االئتماني
 

  -االئتمان الممنوح لقطاع المقاوالت: -6

يجككككب علككككى جميككككع البنككككوك فككككي حالككككة تقككككديم تمويككككل لقطككككاع المقككككاوالت االلتككككزام     

  -بالتالي:

تمويكككل ككككل مناقصكككة أو مشكككروع للعميكككل علكككى حكككده وان يفكككتح لهكككذا الغكككرض حسكككاب  -

ليككككه الككككدفعات النقديككككة الخاصككككة بالمشككككروع مسككككتقل لتمويككككل كككككل مشككككروع، تحككككول إ

 بحي  يقفل الحساب عند انتهاء المشروع وسداد التمويل بالكامل. 

فكككي حالكككة تمويكككل األصكككول الرأسكككمالية للعميكككل مثكككل شكككراء المعكككدات واآلليكككات يمكككنح  -

تمويكككل مسكككتقل فكككي شككككل قكككروض )أو مكككا يقابلهكككا فكككي البنكككوك اإلسكككالمية( متوسكككطة 

 إلى طويلة األجل. 

 

     بشأن شراء القروض من خارج قطر )إلى جميع البنوك( 84/50/8058تاريخ  505/8058تعميم * 
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يجككب أن يتحقككق البنككك قبككل مككنح التمويككل مككن تحويككل إيككرادات المشككروعات رسككمياً إليككه  -

بموجب حواالت حق، وابالغ جهات اإلسناد بذلك، وان يتحقق مكن كفايكة مصكادر السكداد 

 والضمانات والكفاالت الشخصية لتغطية التمويل المقدم ودفعات سداده. 

 -:الكفاالت الشخصية على االئتمان  -7

مكككن هكككذه التعليمكككات حسكككب التعمكككيم  238صكككفحة  5/3تتبكككع التعليمكككات الكككواردة فكككي البنكككد  

 .)جميع البنوك(  17/7/2012تاريخ  61/2012

 -الممنوحة للعمالء: االئتمان اتكشوف حساب -8

 بننواعهككا المختلفككة إلككى االئتمككانشككهرية لجميككع حسككابات  اً علككى جميككع البنككوك إرسككال كشككوف

 حساب.الالعميل صاحب 

 -حسابات جارية مكشوفة )البنوك اإلسالمية(:  -9

  ( .227التعليمات مدونة صفحة ) 

  -شروط عقد االئتمان والمستندات: -10

يجككب علككى جميككع البنككوك اسككتيفاء الشككروط الواجبككة علككى العقككود واألوراق والمسككتندات      

 -الالزمة باالئتمان مثل :

عقود االئتمان والمستندات الخاصكة بكه مكع توقيع العمالء والكفالء على جميع صفحات  -

تزويككد كككل األطككراف) العمككالء والكفككالء( كككل فيمككا يخصككه بنسككخة مككن هككذه العقككود 

والمستندات كنوراق ثبوتية لهم مع توقيع وختم البنك عليهكا حسكب األصكول المصكرفية 

 المتبعة. 

 تدوين تاريخ العقود والتوقيع عليها.  -

والكفككالء علككى ايككة عقككود او مسككتندات او شككيكات او أوراق  عككدم قبككول توقيككع العمككالء -

 قبض او استمارات كفالة على بياض، ويجب ان تعبن جميع الخانات الخاصة بكل منها.

حسب ما جكاء فكي  وفي حال المخالفة سيترتب على البنك المخالف توقيع الغرامات المالية

لسكنة  13رقكم  ات الماليكةوتنظكيم المؤسسك من قانون مصرف قطكر المرككزي 216المادة 

2012 .  
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يجب تعبئة جميع البيانات الواردة في جميع العقود والمستندات المشار إليها أعاله وتدوين  -

التواريخ وتوقيع العمالء والكفالء بعكد ذلكك علكى جميكع صكفحات هكذه العقكود والمسكتندات 

ه بنسككخة مككن هككذه المطلوبككة مككع تزويككد كككل األطككراف )العمككالء والكفككالء( كككل فيمككا يخصكك

لهككم مككع توقيككع وخككتم البنككك عليهككا حسككب األصككول  ةالعقككود والمسككتندات كككنوراق ثبوتيكك

 المصرفية المتبعة. 

مراعاة أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكافكة العقكود المبرمكة مكع العمكالء  داخكل  -    

م عقككود بلغككة أجنبيككة قطككر والمتعلقككة بككني شكككل مككن أشكككال التعامككل معهككم، وفككي حالككة إبككرا

واسككتخدام نمككاذج مزدوجككة باللغككة العربيككة واإلنجليزيككة،  يجككب أن يصككحب الككنل ترجمككة 

 باللغة العربية على أن تكون اللغة العربية هي األساس في تفسير أحكام تلك العقود. 

  -:*التمويل العقاريضوابط  -11

 -أوالً: تعريفات :

قوف والنسب الواردة به تعرف المصطلحات ألرراض تطبيق هذا التعميم واحتساب الس

 -التالية على الوجه التالي :

 التمويــل -1

 -يشمــل :

) أ ( التمويل المباشر : أرصدة محفظة القروض والسلف وأرصدة التمويل اإلسالمي 

 المدرجة داخل المركز المالي.

 ) ب ( التسهيالت االئتمانية رير المباشرة المدرجة خارج المركز المالي.

 جـ ( السقوف رير المستغلة للتمويل المباشر. )

 -التمويل العقاري : -2

التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعكه وشكركاته التابعكة داخكل وخكارج قطكر أو 

                      ك األجنبكككككككككي بقطكككككككككر لألفكككككككككراد والشكككككككككركاتالممنكككككككككوح مكككككككككن فكككككككككرع البنككككككككك

 يلهـــر تحصــــاطمخرتبط ـــذي تـخرى داخل وخارج قطر والاأل ات القانونيةنوالكيا

  

مع التعميم  50/8055و  90/8050هذا وقد تم دمج التعميمين  )إلى جميع البنوك( 59/50/8050تاريخ  21/8050* تعميم 

  أعاله  55البند بالمبين  21/8050
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 -بالمخاطر العقارية ويشمل ما يلي :

التمويل الممنوح ألرراض شراء أو بنكاء العقكارات بمختلكف أنواعهكا والغكرض منهكا ) أ ( 

ويعتمككد البنككك فككي تحصككيله علككى مصككادر سككداد أو ضككمانات عقاريككة كاإليجككارات 

 ي تدفقات من مصادر عقارية أخرى.وإيرادات بيع العقارات  والرهون العقارية وأ
 

) ب ( التمويكككككككل الممنكككككككوح ألركككككككراض أخكككككككرى ريكككككككر عقاريكككككككة ولككككككككن يعتمكككككككد 

 البنك في تحصيله على مصادر سداد وضمانات عقارية.

) جكككـ ( التمويكككل الممنكككوح لألفكككراد مقابكككل رواتكككبهم ألركككراض شكككراء وبنكككاء العقكككارات 

 6ن لاير ومليككككو 2وهككككو *) مقابككككل الراتككككببمككككا يزيككككد عككككن سككككقف التمويككككل 

ومككككا زاد عككككن  سككككنوات للمقيمككككين 4ألككككف لاير و 400 "سككككنوات للقطككككري ،

مليكككون لاير  1ذلكككك يككككون مغطكككى بحجكككز مكافكككنة تكككرك الخدمكككة وال يزيكككد عكككن 

يكككدخل هكككذا التمويكككل بكامكككل قيمتكككه تحكككت سكككقف التمويكككل  "(فكككي جميكككع األحكككوال

 العقاري.

ابط ويسككككتثنى مككككن التمويككككل العقككككاري ألرككككراض احتسككككاب السككككقوف والضككككو 

 -ما يلي: الواردة بهذا التعميم

 المالية أو المضمون منها. التمويل العقاري الممنوح لوزارة 

  التمويكككل العقكككاري مقابكككل ودائكككع نقديكككة محجكككوزة لكككدى البنكككك ، ويسكككتبعد

مككككن قيمككككة  %100مككككن التمويككككل العقككككاري القككككدر الككككذي يعككككادل نسككككبة 

األمريككككي أو  الودائكككع المحجكككوزة إذا كانكككت بكككاللاير القطكككري أو الكككدوالر

 منها إذا كانت بالعمالت األجنبية األخرى. %90نسبة 

  التمويككككل العقككككاري مقابككككل كفككككاالت بنكيككككة ريككككر مشككككروطة وريككككر قابلككككة

للككككنقض صككككادرة مككككن بنككككوك مصككككنفة ضككككمن الفئككككة األولككككى أو الثانيككككة 

حسككككب التصككككنيفات المحككككددة فككككي تعليمككككات المصككككرف المركككككزي بشككككنن 

نكككوك وبحيككك  تككككون قابلكككة للتجديكككد تلقائيكككاً سكككقوف الترككككزات االئتمانيكككة للب

 حتى السداد الكامل ألصل التمويل وفوائده / أرباحه .

 

  )جميع البنوك( بند ثانيا( 10/4/2011تاريخ  36/2011* حسب التعميم )
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  الشككككككركات والمؤسسككككككات الحكوميككككككة ريككككككر المكفولككككككة مككككككن قبككككككل وزارة

الماليككككككة ال تتمتككككككع بككككككني اسككككككتثناءات مككككككن سككككككقوف وضككككككوابط التمويككككككل 

العقككككككككاري ، وفككككككككي حالككككككككة وجككككككككود أي تجككككككككاوزات لهككككككككذه الشككككككككركات 

اسككككككككتثناءات ممنوحككككككككة مككككككككن  كوميككككككككة سككككككككواء نتيجككككككككةوالمؤسسككككككككات الح

البنكككككككك معالجكككككككة هكككككككذه فعلكككككككى المصكككككككرف المرككككككككزي أو ريكككككككر ذلكككككككك 

التجكككككاوزات خكككككالل فتكككككرة زمنيكككككة يوافكككككق عليهكككككا المصكككككرف المرككككككزي 

أو الحصككككككول علككككككى كفالككككككة وزارة الماليككككككة لهككككككا بحيكككككك  تسككككككتثنى مككككككن 

 سقوف التمويل العقاري.

 -اري :ثانياً : السقف اإلجمالي لمخاطر التمويل العق

يجكككككب أال تتجكككككاوز إجمكككككالي مخكككككاطر التمويكككككل العقكككككاري فكككككي أي وقكككككت مكككككا يعكككككادل 

مككككككككن رأس مككككككككال واحتياطيككككككككات البنككككككككك  وتتكككككككككون مخككككككككاطر  (*%150)نسككككككككبة 

 -التمويل العقاري المندرجة تحت هذا السقف من التالي :

مكككككع مالحظكككككة ،  أوالً التمويكككككل العقكككككاري حسكككككب التعريكككككف الكككككوارد فكككككي البنكككككد  -1

تكككككككدرج  أن جمكككككككالي لمخكككككككاطر التمويكككككككل العقكككككككاريعنكككككككد حسكككككككاب السكككككككقف اإل

  السككككككقوف ريكككككككر المسككككككتغلة للتمويكككككككل المباشككككككر التكككككككي تسككككككتخدم خكككككككالل سكككككككنة

فقككككككط ، أمككككككا عنككككككد حسككككككاب نسككككككبة الككككككرهن العقككككككاري إلككككككى إجمككككككالي التمويككككككل 

(LTV. للعميل فتدرج السقوف رير المستغلة بالكامل ) 

 التمويل المقدم إلى الشركات العقارية لتمويل أنشطتها. -2

تمويل المقدم للصناديق االستثمارية العقاريكة أو الشكركات ذات الغكرض الخكال أو ال -3

 . تمن خالل المساهمة في هذه الكياناي كيانات شبيهٌة أخرى ذات أنشطة عقارية أو أ

 أوراق الدين والصكوك العقارية المحتفظ بها لالستحقاق أو رير المتداولة باألسواق. -4

 .ل ديونقيمة العقارات المستملكة مقاب -5

يستبعد من إجمالي التمويل العقاري عند احتساب السكقف مكا يخصكه مكن مخصصكات  -6

 وفوائد / أرباح معلقة ومؤجلة.

 

)إلى جميع البنوك(   31/1/2011تاريخ  10/2011* تعميم   
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 -ثالثاً : ضوابط منح التمويل العقاري :
 

لتككزام بالنسككب والضككوابط التاليككة عنككد مككنح التمويككل العقككاري للعمككالء وينبغككي أن االيجككب 

ي ـكـواردة فــتعريفات الــسب الــالتمويل العقاري ح تحتسب النسب المذكورة على إجمالي

 أوالً.البند 
 

 التمويل العقاري للعمالء األفراد مقابل رواتبهم : -1
 

وهو التمويل العقاري الممنوح لألفراد الذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد 

سككنوات 6 ومليككون لاير 2سككواء المبلكك  أم المككدة )راتككب العككن سككقف التمويككل مقابككل 

 . كما ذكر سابقاً ببند )ج( سنوات للمقيمين( 4ألف لاير و  400للقطري ، 

 من قيمة العقارات الضامنة . %70الحد األقصى إلجمالي التمويل نسبة  1/1
 

ذلككك فتككرة سككنة بمككا فككي  20فوائككده )األربككاح( األقصككى لفتككرة سككداد التمويككل والحككد  1/2

 السماح .

طاعات مككن راتككب العميككل بمككا فككي ذلككك قسككط التمويككل مككع أي الحككد األقصككى لالسككتق 1/3

مككن الراتككب األساسككي والعككالوة  %75أقسككاط لمككديونيات وإلتزامككات أخككرى نسككبة 

شككتراط ا، مككع مككن إجمككالي الراتككب لغيككر القطككريين %50االجتماعيككة للقطككريين و 

 تحويل راتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك مانح التمويل .

 عقاري للفئات األخرى من العمالء :التمويل ال -2

ويشمل جميع أنواع التمويل العقاري بخالف التمويل العقاري لألفراد مقابل الراتب 

 -( :1المذكور بالفقرة السابقة )

 من قيمة العقارات الضامنة.  %60الحد األقصى إلجمالي التمويل نسبة  2/1

 فترة السماح.سنة بما في ذلك  15الحد األقصى لفترة السداد  2/2

 20و %70( إلككى 2/2( ، )2/1يمكككن زيككادة السككقفين المككذكورين بككالفقرتين ) 2/3

سككنة فككي حالككة وجككود تككدفقات نقديككة منتظمككة محولككه إلككى البنككك بحككواالت حككق 

) أربكاح ( خكالل فتكرة  رسمية تغطي أقساط السكداد بالكامكل مكن أصكل وفائكدة 

 إليرادات المتعاقد عليها (.) مثل اإليجارات وريرها من الدخول وا السداد
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  -رابعاً: التنفيذ على الضمانات :

يجب على البنوك قبل منح التمويل العقاري استكمال إجراءات الرهن العقاري والتحقكق  -1

من عدم وجود عوائق أو صعوبات قانونية تعرقكل أو تعقكد عمليكة التنفيكذ علكى العقكارات 

لعقكار سككن خكال، ويراعكى ان تككون الرهكون المرهونة ضماناً للتمويل مثل أن يكون ا

من الدرجة األولى،  ويمكن للبنوك البحك  بكين البكدائل القانونيكة المتاحكة التكي تيسكر لهكا 

التنفيككذ علككى الضككمانات العقاريككة فككي الوقككت المناسككب وفقككاً لنككوع التمويككل والعقككارات 

  -هذه البدائل ما يلي: والعميل ووفقاً لإلجراءات القانونية المتعلقة بكل حالة، ومن بين

تسجيل العقارات الضامنة باسم البنك وخاصكة فكي حكاالت التمويكل اإلسكالمي القائمكة   -أ

على الشراء والبيكع أو الحكاالت األخكرى المتاحكة فكي البنكوك التجاريكة، وذلكك بشكرط 

استيفاء جميع المستندات والمتطلبات القانونية التي تحككم العالقكة بكين البنكك والعميكل، 

 وتسجل هذه العقارات كضمانات خارج المركز المالي. 

منح التمويل بنسلوب التنجير التمويلي سواء للبنوك اإلسالمية أو البنوك التجاريكة مكع  -ب

مراعاة االلتزام بالقوانين والشروط واإلجراءات والمعايير المحاسبية التكي تحككم ذلكك 

 وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. 

ديلين المككذكورين أن ال يسككتغل البنككك الضككمانات العقاريككة المسككجلة ويشككترط فككي البكك 

بنسمه وال يحكتفظ بهكا إلركراض تجاريكة أو اسكتثمارية وان يقتصكر الغكرض مكن هكذه 

الضمانات على تحصيل البنك لقيمة التمويكل  وفوائكده/ أرباحكه حتكى السكداد الكامكل ،   

 رمة مع العمالء.وان يكون ذلك مؤيداً بالمستندات و االتفاقيات المب

في حالة تمويل العقارات والمشاريع تحت اإلنشاء التي لم يصدر لها سندات ملكيكة قانونيكة  -2

بعد، مما الُيِمكن البنك من رهنها لصالحه وقكت مكنح التمويكل يجكب علكى البنكك الحصكول 

يكة من العمالء على عقود قانونية مثل حواالت الحق والتنازالت القانونية وأي صكي  قانون

أخرى وإبالرها للجهات المعنية بما يضمن حق البنك في رهن الوحكدات الممولكة والتنفيكذ 

  عليها لصالح البنك الستيفاء قيمة التمويل وفوائده/أرباحه .

  -خامساً: تعليمات عامة :
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  -يجب على كل بنك مراعاة ما يلي:

من ضكوابط وسكقوف وضع سياسة للتمويل العقاري تتناسكب مكع هيككل مخكاطر البنكك تتضك -1

تالئككم كككل نككوع مككن أنككواع التمويككل العقككاري لكككل فئككة مككن العمككالء حسككب شككروط التمويككل 

وتدفقاتككه النقديككة ومخككاطر العمككالء وطبيعككة العقككارات الضككامنة، وذلككك فككي حككدود السككقوف 

 والضوابط العامة المقررة من المصرف المركزي.

ميكل خكارج قطكر تكتالئم مكع ظكروف وضع ضوابط وشروط للتمويل العقاري الممنوح للع  -2

وحجم األسواق العقارية في ككل بلكد ومكع الضكوابط والتوجيهكات اإلشكرافية  فكي ككل بلكد، 

مككن قيمككة العقككارات الضككامنة فككي جميككع  %70وبحيكك  ال يتجككاوز سككقف التمويككل نسككبة 

األحوال، أما إجمالي التمويكل العقكاري خكارج قطكر فينكدرج تحكت سكقف إجمكالي مخكاطر 

  العقاري على النحو سالف الذكر.التمويل 

تثمين األراضي والعقارات الجاهزة لتقدير قيمتها المتخذة أساساً لتحديد قيمة التمويكل ويجكب   -3

في ذلك االعتماد على مثمن عقاري رسكمي معتمكد ومسكجل لكدى المحكاكم العدليكة فكي قطكر،  

مدين لدى الجهات الرسكمية وفي حالة التمويل الممنوح خارج قطر يعتمد على المثمنين المعت

المعنية،   وفي جميع األحوال يجكب األخكذ بالقيمكة السكوقية الجبريكة للعقكار التكي تقكدر تحكت 

ظروف ضغط البيع الفوري، والتي يجب أن يتضمنها تقرير المثمن، كما ينبغي مراعاة حياد 

ننها التكنثير واستقاللية المثمن وعدم وجود أي عالقكات لكه مكع البنكك أو العميكل يككون مكن شك

  على تقديره.

عند تمويل شراء عقارات تحت اإلنشكاء يجكب أال تزيكد القيمكة المقكدرة للعقكار المتخكذة أساسكا  -4

لتحديد قيمة التمويل عن القيمة المتعاقد عليها في األصكل مكع صكاحب المشكروع، وفكي حالكة 

ه التحقكق مكن ربكط تمويل البنك لمشاريع التطوير العقاري التكي يمكول تسكويق وحكداتها، عليك

تدفقات التمويل بمراحل االنجكاز وإجكراء الدراسكات والمتابعكات الالزمكة للتحقكق مكن القكدرة 

على استكمال المشكروع وان تحكول إليكه إيكرادات حجكز وبيكع وحكدات المشكروع بمكا يغطكي 

أقساط التمويكل وفوائكده / أرباحكه والتحقكق مكن عكدم إسكتغالل المطكور لهكذه األمكوال فكي أي 

  ض أخرى.أررا

 يحظر على البنوك تقديم تمويل إلرراض شراء األراضي بغرض المتاجرة فيها.  -5
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 -البيانات الدورية واستخدام النماذج : -6

على البنوك تزويد المصرف المركزي بشكل شكهري مكع مرفقكات الميزانيكة الشكهرية * 

البنكوك اسكتخدام  علىو هذه التعليماتوفقا لمتطلبات  هبوضع نسبة التمويل العقاري لدي

مخكاطر التمويكل صافي الحتساب نسبة  (121) ملحق و (120)ملحق النماذج المرفقة 

العقاري وتزويد المصرف المركزي بهكا فكي موعكد أقصكاه اليكوم الثكامن مكن ككل شكهر 

رقكم  حقــكـقة ملــكـيمات التعبئكة المرفـكـا لتعلــكـ، وذلكك وفق 8/12/2010 نــارا مـاعتب

 .85/2010الً ومفسراً للتعميم رقم ر جزءاً مكم( والتي تعتب157)

وسيتم فرض الغرامات  31/1/2011 اعتباراً من تاريخه المعدلة يعمل بهذه التعليمات 

لسنة  13رقم  وتنظيم المؤسسات المالية المقررة في قانون مصرف قطر المركزي

 ذا التعميم على البنوك التي تتجاوز السقوف والضوابط والتعليمات المحددة به 2012

، وفي حالة ( من باب العقوبات والغرامات المالية 591صفحة ) 2/2مبينة في  البند 

 هذه التعليماتوجود تجاوز في السقف اإلجمالي لمخاطر التمويل العقاري وقت صدور 

شريطة عدم زيادة  2011موعد أقصاه نهاية عام **على البنك معالجة هذا التجاوز في 

، أو الحصول على موافقة المصرف المركزي على فترة خالل هذه المهلة  التجاوز القائم

في حالة تقديم مبررات يقبلها المصرف،  وفي جميع األحوال ينبغي عدم  أطول من ذلك

  زيادة التجاوز خالل المهلة المحددة.

  -تمويل االكتتاب في رؤوس أموال الشركات تحت التنسيس: -12

أمكوال االكتتكاب تمويكل العمكالء )مكن ريكر المؤسسكين( بغكرض  يلتلق ةيمكن للبنوك المعتمد   

االكتتككاب فككي رؤوس أمككوال الشككركات المسككاهمة العامككة تحككت التنسككيس التككي سككيتم إدراج 

 -وفقاً للضوابط والشروط التالية: بورصة قطرأسهمها في 

 يجكاوز الحكد المبل  الذي يررب العميل في االكتتاب به بما ال)⅔(  تمويل نسبة ثلثي   12/1

 ى أن ــعل ىـوأقاربه من الدرجة االول للشخل الواحد لألكتتاب بهاألقصى المسموح 

يوفر العميل الثل  الباقي من خالل حساباته الدائنة لدى البنكك، وال يجكوز للبنكك تقكديم 

    أي قككروض أو اسككتخدام تسككهيالت أخككرى ممنوحككة للعميككل لتككوفير حصككة العميككل أي 

 )إلى جميع البنوك( 15/5/8055تاريخ  50/8055)إلى جميع البنوك( عدل حسب التعميم 50/55/8050ريخ تا 90/8050*تعميم 

 581وجدول الغرامات ملحق  588)إلى جميع البنوك( نموذج قيد الغرامات ملحق  15/5/8055تاريخ  50/8055تعميم **
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، ةيجوز منح العميل أكثر من تمويل واحد لالكتتاب في الشكركة الواحكد(،  كما ال)⅓ 

 وعلى البنك التحقق من تخصيل التمويل مباشرة لالكتتاب. 

يجككككب علككككى البنككككك قبككككل مككككنح التمويككككل تككككوفير آليككككة يضككككمن بهككككا أن تحككككول إليككككه  12/2

 مباشرة األموال الفائضة عن التخصيل الخاصة بالعميل.

تضكمن  بورصة قطكرلدى  همنح التمويل توفير آلية قانونية مقبول يجب على البنك قبل 12/3

أن يكون للبنك الحق فكي بيكع األسكهم المخصصكة للعميكل لحسكاب البنكك فكي أي وقكت 

 وبمككككككككككا يضككككككككككمن عككككككككككدم السككككككككككماح   العميككككككككككل بككككككككككدون الرجككككككككككوع إلككككككككككى

ال بتصككريح مككن البنككك و بحصككول البنككك علككى إللعميككل بالتصككرف فككي هككذه األسككهم  

 . إيرادات البيع 

عن التخصيل وفي حالة وجود فائض للعميكل بعكد تحصكيل  بعد رد األموال الفائضة 12/4

المديونية بفوائكدها يكرد الفكائض علكى الفكور فكي حسكاب العميكل، أمكا فكي حالكة وجكود 

أو يقكوم البنكك   سداد هكذا العجكز عجز في تحصيل المديونية فيطلب البنك من العميل 

ة المديونيكة المتبقيكة خكالل شكهر مكن تكاريخ إدراج لكه بقيمك ةالمخصصك األسهمبتسييل 

مع مراعاة توزيع ما يقكوم البنكك بتسكييله مكن أسكهم بغكرض   بورصة قطراألسهم في 

أو جدولككة المديونيككة سككداد هككذه المككديونيات علككى جميككع العمككالء بنسككب مككديونياتهم،  

الككة عككدم المتبقيككة علككى العميككل فككي شكككل قككرض وفقككا للسياسككة االئتمانيككة للبنككك فككي ح

 . خالل ثالثة أشهر من تاريخ رد فوائض األموال بورصةإدراج األسهم في ال

تسكجل جميككع قككروض أو ذمككم العمككالء الخاصككة باالكتتكاب فككي كككل شككركة فككي حسككاب  12/5

أستاذ عام مستقل ضمن محفظة القكروض والسكلف )التمويكل( بمكا يسكهل معكه الرقابكة 

وتسكييل األسكهم الخاصكة بهكا عنكد الحاجكة على هذه القروض )الذمم( ومتابعة سدادها 

 .اعاله 12/4البند وفقاً للضوابط المحدده في 

كتتكككاب مكككن عكككدم تجكككاوز يجكككب علكككى جميكككع البنكككوك التحقكككق خكككالل فتكككرات تمويكككل اال 12/6

بكتككككاب   سككككقوف التركككككزات االئتمانيككككة المقككككررةأو النسككككبة االئتمانيككككة أو  نسككككبة السككككيولة

 تعليمات البنوك. 
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ى البنكككوك تمويكككل االكتتكككاب او المسكككاهمات فكككي الشكككركات خكككارج قطكككر اال يحظكككر علككك 12/7

او كفككككاالت بنكيككككة ريكككر مشككككروطة مككككن بنككككوك ذات تصككككنيف  %100بضكككمانات نقديككككة 

      دولي مقبول.

إدراج حصيلة االكتتاب ضمن بند المطلوبات األخرى لحين تسكويتها مكع يجب على البنوك   12/8

 البنك مدير االكتتاب.

علككى أي تسكهيالت ائتمانيككة مباشككرة او ريككر مباشككرة يتبككين أعككاله  الضككوابط المبينككة تنطبكق 12/9

  -استخدامها او جزء منها لالكتتاب في رؤوس اموال الشركات مثل الحاالت التالية:

كشف الحسابات ألرراض طارئة او منح جاري مدين أو قروض لهكذا الغكرض باسكتثناء  - 

مككن المديونيككة او قككروض مقابككل الرواتككب  %100تلككك المضككمونة بحجككز ودائككع تغطككي 

 حسب النظام المعمول به في البنك بالنسبة لهذا النوع من القروض . 

كفاالت الدفع التي يصدرها البنك للعميل لكي يتعامل من خاللهكا لهكذا الغكرض مكع بنكوك  - 

 .%100أخرى داخل أو خارج قطر ما لم تكن مغطاة بتنمين نقدي 

االكتتكاب فكي ألرراض أخرى وتبين استخدام العميل لكه أو لجكزء منكه   وحاالئتمان الممن - 

  .في األسهم

 االئتمان الممنوح من خالل فروع البنك الخارجية او شركاته التابعة لهذا الغرض.  - 

مبينككة الوسككوف تفككرض الغرامككات الماليككة المقككررة علككى البنككوك المخالفككة للتعليمككات 

وتنظكيم المؤسسكات  ن قكانون مصكرف قطكر المرككزي( مك216وفقكاً للمكادة )اعاله، 

 . 2012لسنة  13رقم  المالية
 

 -تمويل االكتتاب في زيادة رؤوس اموال الشركات: -13

يمكن للبنوك تمويل اكتتابات العمالء )من رير المؤسسين( في زيادة رؤوس امكوال الشكركات 

الخاصكة بتمويكل االكتتكاب  وفقاً لنفس الضوابط والشروط بورصة قطرالمساهمة المدرجة في 

هككذه ( مككن 205( صككفحة )12فككي رؤوس امككوال الشككركات تحككت التنسككيس الككواردة بككالفقرة )

، وبشرط ان يضمن البنك قبل منح التمويل ان تحكول اليكه مباشكرة االمكوال الفائضكة التعليمات

 يقوم بتمويلهم. الذينعن التخصيل للعمالء 

  -ة التسهيالت االئتمانية:استمالك أراضى وعقارات نتيجة تسوي -41
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يجب التخلل من هذه األراضي والعقارات التي يتم استمالكها نتيجة لتسديد الكديون خكالل فتكرة التتجكاوز 

مصكرف ويجوز التجديد لفترات الحقة أو استمالكها  بموجكب موافقكة  ،ثال  سنوات من تاريخ االستمالك

 .المركزي  قطر

  -مخاطر فوائد القروض: -51

التقلبات الحادة في أسعار الفوائد على اللاير القطري والعمالت األجنبية ومن اجكل في ظل 

الحككد مككن المخككاطر المحتملككة لتلككك التقلبككات علككى نتككائي أعمككال البنككوك، يجككب علككى جميككع 

  -البنوك مراعاة مايلي:

عكن  ة الممنوحكة الجكال تزيكدـــــــكـسعر فائدة ثابت على التسكهيالت االئتماني تحديد تجنب -

متغيككرة خككالل مككدة التسككهيالت ومرتبطككة بسككعر إعككادة سككنة، بحيكك  تكككون أسككعار الفائككدة 

الشراء الذي يحدده المصرف بالنسبة لللاير القطري أو ريره من مؤشرات أسعار الفوائد 

علككى العمككالت األجنبيككة، تجنبككاً للخسككائر التككي قككد يتحملهككا البنككك فككي حالككة ارتفككاع أسككعار 

 تسهيالت. الفائدة خالل مدة ال

في حالة رربة البنوك في تثبيت سعر الفائكدة علكى التسكهيالت االئتمانيكة الممنوحكة الكثكر  -

سككنوياً بحيكك  يكككون للبنككك  مككن سككنة، يجككب أن يحككتفظ البنككك بحقككه فككي تغييككر سككعر الفائككدة

أو إجكراء  أو هبوطكاً الحق في اختيار السكعر األفضكل لكه فكي تغييكر سكعر الفائكدة صكعوداً 

  حوط ألسعار الفائدة. عمليات ت
 

 أسعار الفائدة على االئتمان:  -

* لوحظ قيام بعض البنوك بتثبيت سعر الفائدة آلجال تزيد عن سنة بكدون إجكراء عمليكات  

تحوط ألسعار الفائدة كما لوحظ أن أسعار الفائدة المتغيرة رير مرتبطة فكي العقكود بسكعر 

لللاير القطكري أوريكره مكن مؤشكرات أسكعار إعادة الشراء الذي يحدده المصرف بالنسبة 

الفوائد على العمالت األجنبية، كما يقوم البعض بزيادة أسعار الفائدة المتغيرة بالررم مكن 

( مكن 208) خالفكة للتعليمكات الكواردة بالصكفحةعدم ارتفاع سعر إعادة الشراء مما يعكد م

لمكاً بكنن المصكرف سكوف ؤككد علكى ضكرورة االلتكزام بالتعليمكات، عنلكذا  .هذه التعليمات

 المناسبة على كل مخالفة. يطبق العقوبات

 )إلى جميع البنوك( 84/2/8009تاريخ  18/8009* تعميم 
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وجكود  مكن دحأن تيجب على البنوك عند إدارة موجوداتها ومطلوباتها بالعمالت األجنبية  -

أو إجككراء عمليككات  سككعار الفائككدةألمخككاطر تقلبككات أسككعار الصككرف و تعرضككهافجككوات 

ن فيمكا يخكل تعكامالت البنكوك نشكمع مراعاة تعليمات المصكرف بهكذا ال التحوط الالزمة

 . (264-263في الصرف األجنبي وأدوات السوق النقدي الواردة بالصفحات )

يجب على البنوك اإلسالمية وضع سياسة وآلية خاصكة الدارة مخكاطر العائكد علكى عمليكات  -

جككل آخككذة فككي االعتبككار المعككدالت ألوخاصككة التمويككل متوسككط إلككى طويككل االتمويككل لككديها 

 فة على ودائع العمالء وإيجاد آلية لقياس الفجوات والحد منها. المستهد
 

  -:وذمم التمويل اإلسالمي العمولة على القروض 61

أو ذمككككككم  عنككككككد احتسككككككاب البنككككككك عمولككككككة علككككككى التسككككككديد المبكككككككر للقككككككروض الشخصككككككية 

مككككككن  %1للعمككككككالء،  يجككككككب أن ال تتجككككككاوز هككككككذه العمولككككككة عككككككن  التمويككككككل اإلسككككككالمية

 . اإلسالمية أو ذمم التمويل لقروض الشخصيةالرصيد المتبقي ل

 -:االئتمانمقابل الضمانات  -71

   -بموجب شيكات: 17/1

اليجككككوز للبنكككككك الحصكككككول علكككككى شكككككيكات علكككككى بيكككككاض ضكككككمانة لالئتمكككككان ريكككككر   -

 مستوفية لشروط الشيك القانونية، أي رير مدون فيها التاريخ والمبل  وريره. 

وفير شككككككيكات مقابككككككل القككككككروض الشخصككككككية عنككككككد اتفككككككاق البنككككككك مككككككع عمالئككككككه بتكككككك  -

يجككككككوز للبنككككككك اخككككككذ شككككككيك واحككككككد مقابككككككل مجموعككككككة المديونيككككككة الممنوحككككككة لهككككككم، فال

 )القروض( بل أخذ شيكات متفرقة لتغطية أقساط القرض. 

 -بموجب العقار السكني: 17/2

عكككككدم قبكككككول ضكككككمانات علكككككى العقكككككار السككككككني للعميكككككل مقابكككككل االئتمكككككان او التمويكككككل  

 من قبل البنك.  ما لم يكن مموالً 

  -:كفاالت الدفع -81

خطابات الضمان التي تصدرها البنوك لضمان الوفكاء بالتزامكات العمكالء "يقصد بكفاالت الدفع 

 . "مقابل حصولهم على تمويل من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى



-171- 
               المخاطر المصرفية                                                           اإلشراف والرقابةتعليمات  –السابع الباب 

 السياسات والتركزات االئتمانية                                                                                               

 

 3102 برسبتم
 الخامسة عشرالطبعة     

 

فاالت ونظراً للمخاطر العالية لهذا النوع من الكفاالت،  يجب على جميع البنوك تجنب إصدار ك

  -ال في الحاالت التالية:إالدفع 

 من قيمة الكفالة. %100الحصول على ضمان نقدي يغطي نسبة   -

  الحصككول علككى كفالككة بنكيككة مقابلككه مككن بنككوك ذات مراكككز ماليككة قويككة خككارج قطككر                        -

 (Back to Back Guarantee .) 

أو بنكوك بالخكارج مكن الحصكول علكى ضكمان نقكدي  استثناء كفاالت الكدفع الصكادرة لصكالحتقرر* 

 كفالة بنكية مقابلة على ان يغطي كامل قيمة هذا النوع من الكفاالت بضمانات عينية كافية.  

 (. 1/2008يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه )

 -:االئتمان الممنوح مقابل الراتب** -19

 يرجى التقيد بالتعليمات التالية :  -19/1

 -والً: تعريفات :أ

على الوجه  هذه التعليماتألرراض تطبيق هذه التعليمات تعرف الكلمات والعبارات أدناه أينما وردت 

 التالي:

 االئتمان الممنوح مقابل الراتب: (5)

هو االئتمان الممنوح لألفراد العاملين بالقطاعين العام أو الخال في شكل قروض أو تمويل 

ويسدد بالخصم  هذه التعليماتالئتمان وفقاً للسقوف المحددة في إسالمي أو من خالل بطاقات ا

 .على رواتب هؤالء األفراد باعتبارها مصدر السداد الوحيد أياً كان الغرض من التمويل

 الراتب اإلجمالي: (8)

يقصد به الراتب األساسي للعميل مضافاً إليه جميع العالوات والبدالت والذي يرد بصفة 

 بالبنك.منتظمة بحساب العميل 

 صافي الراتب اإلجمالي:     (1)

يقصد به الراتب اإلجمالي بعد خصم جميع االستقطاعات الشهرية المنتظمة سكواء كانكت فكي 

 شكل التزامات على العميل للبنك أو لبنوك أخرى أو ألي جهة أخرى.

 إجمالي االلتزامات الشهرية مقابل الراتب: (4)

 )إلى جميع البنوك(  57/5/8002تاريخ  7/8002تعميم * 

  )إلى جميع البنوك( 50/4/8055تاريخ  12/8055التعميم **
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تبككككة علككككى العميككككل ويكككككون مصككككدر يقصككككد بهككككا إجمككككالي االلتزامككككات الشككككهرية المتر

 سدادها راتبه وتشمل:

االسكككككتقطاعات الشكككككهرية المنتظمكككككة مكككككن الراتكككككب مقابكككككل سكككككداد جميكككككع االلتزامكككككات  -أ

ى العميككككل تجككككاه البنككككك مككككن قككككروض وبطاقككككات ائتمككككان وسككككحب علككككى ـالمترتبككككة علكككك

المكشكككوف وخالفكككه، وككككذلك جميكككع االلتزامكككات المترتبكككة عليكككه تجكككاه البنكككوك األخكككرى 

ن االسكككتعالم عنهكككا مكككن مرككككز قطكككر للمعلومكككات االئتمانيكككة، وااللتزامكككات والتكككي يمكككك

هدات دفككككككع أو مككككككدفوعات منتظمككككككة ـككككككـالمترتبككككككة عليككككككه تجككككككاه الغيككككككر بموجككككككب تع

 كاإليجارات.

 من أقساط الديون المنتظم سدادها لعمالء آخرين ويكفلها العميل مقابل راتبه. %50 -ب

رين ويكفلهكككككككا مكككككككن أقسكككككككاط الكككككككديون ريكككككككر المنتظمكككككككة لعمكككككككالء آخككككككك %100 -ج

 العميل مقابل راتبه.

 سعر المصرف المركزي: (1)

 .QCB Lending Rateهو سعر فائدة االقتراض من المصرف المركزي 

 ثانياً: الحدود القصوى لالئتمان الممنوح مقابل الراتب:

 للمقيمين للمواطنين القطريين 

 ( القروض والتمويل اإلسالمي1)

الحددا اصى ددا لمدد  يمهددن م حدد  مددن -

أو تمويدددددل  ددددد مال  اص دددددل  ىدددددروض

 والف ئاة أو الع ئا

 

 مليون لاير 2

 

ألددددو لاير ومدددد  لا   ددددن  لدددد   044

يهددددون مبحددددا فحةدددد  مه  دددد ة تددددر  

الخامدددددظ لمدددددوةفي الحهومدددددظ  قددددد  

فموجب كتب رسدميظ مدن ج دظ العمدل 

وفحيددد  ز ي يدددا القدددرض أو التمويدددل 

  ن مليون لاير  ي جميع اصحوال.

 س وات 0 س وات 6 أى ا ماة للقرض أو التمويل -

 الحا اصى ا للف ئاة أو الع ئا

)المعددددددال اللدددددد و   لددددددا الر دددددديا 

 المت  ىص(

 %1,1سعر الم رف +  %1,1سعر الم رف + 
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إجمددد لي ازلت امددد ت المددد ريظ مق فدددل 

 الراتب

من مةمدو  الراتدب  51%

اصس سددددددددددددي والعددددددددددددالوة 

 ازجتم  يظ  ق 

 

 من إجم لي الراتب 14%

 (بطاقات االئتمان8)

 لحد األقصى لسقف السحبا-

 

مثليييييي صيييييافي إجميييييالي 

 الراتب

 

 مثلي صافي إجمالي الراتب

 شهرياً  %5 شهرياً  %5 الحد األقصى للفائدة أو العائد-

الحييييييد األقصييييييى للفائييييييدة علييييييى -

المتييييأخرات الخاصيييية بالمييييديونيات 

 الناشئة عن بطاقات االئتمان فقط

 شهرياً ¼ %  شهرياً ¼ % 

 

 لالئتمان الممنوح مقابل الراتب: ثالثاً: الضوابط العامة

ال يجوز للبنك منح االئتمان مقابل الراتب سواء في شكل قروض أو تمويل أو بطاقات االئتمان  -5

إال للعمالء المحولة رواتبهم إلى البنك أو مقابل حجز ودائع نقدية تغطي قيمة االئتمان والفائدة 

 أو العائد.

 نك آلخر خالل فترة السداد إال وفقاً للشروط يجوز تحويل القروض أو التمويل من ب ال* -8

 التالية :

يجب على البنك الذي توجد لديه المديونية الحصول على تعهد من البنك األخر الذي  .أ

ستحول إليه المديونية بالتزامه بسداد كافة التزامات العميل من قروض  وجاري مدين 

طاقات االئتمان الممنوحة له من وتمويل إسالمي وخالفه وكذا التزاماته التي تتعلق بب

البنك سواء كانت التزامات مستحقة السداد أو لم تستحق بعد وكذلك أية سحوبات أو 

مشتريات لم تصدر بها فواتير أو مطالبات بعد وكذلك أية التزامات يسددها البنك نيابة 

أو  تنميةقطر لل عن العميل ناشئة عن تعهدات صادرة من البنك لجهات أخرى مثل بنك

 أي جهات أخرى بالدولة .

 55/1/8055بتاريخ * كتب أرسلت إلى البنوك       
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أال يكون العميل الذي يطلب تحويل مديونيته كفيالً لعميل أخر في البنك إال في حالة تعهد  .ب

البنك المحول إليه المديونية بتغطية أية متطلبات عن تلك الكفالة للبنك المحول منه 

 المديونية .

الراتكككب( بيانكككاً يتضكككمن أن يصكككدر البنكككك الكككذي سكككتحول منكككه المديونيكككة )الكككذي يكككرد إليكككه  .ج

كافككة التزامككات العميككل لديككه سككواء المباشككر منهككا أو ريككر المباشككر مككع عككدم الممانعككة مككن 

المــككككـطلوبة دات ـككككـعهــير التـككككـتحويككككل الراتككككب إلككككى البنككككك الجديككككد مقابككككل إصككككدار األخ

  الســـابق بيانــها .

قكككررة مكككن المصكككرف د. يجكككب علكككى البنكككك المحكككول إليكككه المديونيكككة االلتكككزام بالسكككقوف الم

االئتمكككان الممنكككوح مقابكككل الراتكككب وعكككدم مكككنح التمويكككل إال بعكككد ضكككمان تحويكككل  بشكككنن

 الراتب إليه .

يجككككوز للبنككككوك تحصككككيل أي رسككككوم أو عمككككوالت مككككن العمككككالء باإلضككككافة إلككككى الحككككد ال -1

 . األقصى للفائدة أو العائد المقرر بهذا التعميم

 ض أو التمويل مقابل الراتب:تحديد واحتساب الفائدة أو العائد على القرو* -4

يجب على البنوك التجارية التقليدية أن تلتزم بالتالي عند تحديد سعر الفائدة واحتسابها  4/1

 -على القروض مقابل الراتب:

بالنسككبة للقككروض الجديكككدة يحككدد سككعر الفائكككدة فككي عقككد القكككرض المبككرم مككع العميكككل  -أ

ش محكككدد ال يجككككاوز علكككى أسككككاس سكككعر المصككككرف المرككككزي باإلضككككافة إلكككى هككككام

الحككد األقصككى المقككرر للهككامش ويمكككن للبنككك زيككادة سككعر الفائككدة خككالل فتككرة سككداد 

القكككرض فكككي حالكككة زيكككادة سكككعر المصكككرف المرككككزي شكككريطة أال يكككؤدي ذلكككك إلكككى  

زيكككادة قيمكككة أقسكككاط السكككداد أو مكككدة القكككرض عكككن السكككقف المقكككرر لهمكككا، فكككي حالكككة 

ك داد فيجككككب علككككى البنككككانخفككككاض سككككعر المصككككرف المركككككزي خككككالل فتككككرة السكككك

تخفكككيض سكككعر الفائكككدة وفقكككاً لكككذلك، وال يجكككوز زيكككادة الهكككامش المحكككدد والمتفكككق عليكككه 

 في عقد القرض.

 لثاً أعاله( من بند ثا4بشأن ما ورد في الفقرة ) 59/8بند  852)إلى جميع البنوك( ٌدون صفحة  88/2/8055تاريخ  21/8055* صدر تعميم رقم 
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بالنسككككبة ألرصككككدة القككككروض القائمككككة وقككككت صككككدور هككككذا التعمككككيم يجككككب علككككى البنككككك   -ب

تخفكككيض سكككعر الفائكككدة عليهكككا وفقكككاً لسكككعر المصكككرف المرككككزي مكككع هكككامش ال يزيكككد 

رر وفكككي حالكككة زيكككادة سكككعر المصكككرف فيمكككا بعكككد يمككككن للبنكككك عكككن الحكككد األقصكككى المقككك

 تطبيق  ما سبق إيضاحه أعاله.

يجككب علككى البنككوك اإلسككالمية االلتككزام ب ليككة تحديككد سككعر العائككد المقككررة فككي هككذا التعمككيم  4/2

عنكككد تسكككعير عقكككود التمويكككل مقابكككل الراتكككب الجديكككدة أمكككا بالنسكككبة ألرصكككدة التمويكككل القائمكككة 

عمكككيم ف نكككه فكككي حالكككة عقكككود التمويكككل المتفكككق فيهكككا علكككى تغييكككر قيمكككة وقكككت صكككدور هكككذا الت

العائكككد علكككى فتكككرات زمنيكككة محكككددة )مثكككل بعكككض عقكككود اإلجكككارة المنتهيكككة بالتملكككك أو أي 

عقككود تمويككل أخككرى( فكك ن علككى البنككك تخفككيض نسككبة العائككد فككي الفتككرات الزمنيككة المقبلككة 

ادة سككككعر المصككككرف بمككككا يتوافككككق مككككع سككككعر المصككككرف المركككككزي، أمككككا فككككي حالككككة زيكككك

المركككزي ف نككه يمكككن للبنككك زيككادة سككعر العائككد شككريطة أال يككؤدي ذلككك إلككى تجككاوز قيمككة 

أقسكككاط السكككداد أو مكككدة التمويكككل عكككن السكككقوف المقكككررة، أمكككا بالنسكككبة لعقكككود التمويكككل التكككي 

ال تسكككمح بتغييكككر قيمكككة العائكككد مثكككل التمويكككل بالمرابحكككة ف نكككه فكككي حالكككة إعكككادة هيكلكككة هكككذا 

 ب على البنك مراعاة آلية تحديد السعر المقررة في هذا التعميم.التمويل يج

بالنسككككبة للمككككديونيات الخاصككككة ببطاقككككات االئتمككككان سككككواء القائمككككة أو الجديككككدة يجككككب أن يطبككككق  -1

 عليها سعر الفائدة المقرر في هذا التعميم اعتباراً من تاريخه.

رواتكككبهم إلكككى البنكككك يمككككن  بالنسكككبة للبنكككوك التكككي منحكككت عمالئهكككا بطاقكككات ائتمكككان بكككدون تحويكككل -2

اسكككتمرار العمكككل بهكككذه البطاقكككات لحكككين انتهكككاء آجالهكككا وال يجكككوز للبنكككك تجديكككد هكككذه البطاقكككات إال 

بتحويككككل الراتككككب أو بوجككككود مصككككادر سككككداد منتظمككككة محولككككة إلككككى البنككككك أو ضككككمانات نقديككككة 

 تغطي السقف االئتماني للبطاقة والفائدة.

فية عن شروط القروض أو التمويل أو بطاقات االئتمان يجب اإلفصاح للعمالء بشكل واضح وبشفا -7

وأسعار الفائدة )العائد( وذلك في العقود المبرمة معهم وفي مكان بارز في قاعات التعامل بالبنك 

 وعند اإلعالن عنها في وسائل اإلعالم المختلفة.

ال يجكككوز مكككنح قكككروض أو تمويكككل أو سكككقوف ائتمانيكككة لبطاقكككات االئتمكككان يككككون مصكككدر  -2

ادها الراتكككب إال فكككي حكككدود السكككقوف والضكككوابط المقكككررة فكككي هكككذا التعمكككيم مكككا لكككم تككككن سكككد
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هنكككاك مصكككادر سكككداد إضكككافية أو ضكككمانات نقديكككة أو عينيكككة قويكككة تغطكككي االئتمكككان وفوائكككده 

)العائكككد عليكككه( وفكككي هكككذه الحالكككة ال يكككتم توصكككيف هكككذا االئتمكككان علكككى أنكككه ائتمكككان مقابكككل 

اطر مصككككادر السككككداد والضككككمانات )مثككككل تمويككككل الراتككككب ولكككككن يككككتم توصككككيفه وفقككككاً لمخكككك

عقككككاري أو اسككككتثماري أو خالفككككه( ويراعككككى فككككي منحككككه االلتككككزام بتعليمككككات إدارة مخككككاطر 

االئتمكككككان وأي تعليمكككككات ذات عالقكككككة مثكككككل تعليمكككككات التمويكككككل العقكككككاري أو أي تعليمكككككات 

 أخرى.

 -الراتب : قروض شيكات الضمان مقابل -9

 جمككككالي قيمككككة القككككرض أو التمويككككل أو سككككقف ال يجككككوز أخككككذ شككككيك أو أكثككككر كضككككمان ب*

بطاقكككة االئتمكككان أو بقيمكككة األقسكككاط التكككي ينبغكككي أن تسكككدد بالخصكككم علكككى حسكككاب الراتكككب 

ويسكككتثنى مكككن ذلكككك التمويكككل أو بطاقكككات االئتمكككان الممنوحكككة لغيكككر القطكككريين بهكككدف تيسكككير 

بنكككك الحصكككول علكككى شكككيكات تابعكككة تحصكككيل ديكككونهم ، حيككك  يجكككوز للمهمكككة البنكككك فكككي م

يمككككة أقسككككاط التمويككككل مقابككككل الراتككككب الممنككككوح للعمككككالء مككككن ريككككر القطككككريين وشككككيكات بق

 بقيمة سقوف بطاقات االئتمان الممنوحة لهم بضمان الراتب وفقاً للضوابط التالية :

أن تككككون الشكككيكات ريكككر موقعكككة علكككى بيكككاض ومسكككتوفاة األرككككان والبيانكككات وفقكككاُ  .أ

 .للتعليمات والقوانين السارية في هذا الشنن 

أن يككككتم إعككككدام الشككككيكات المتعلقككككة باألقسككككاط التككككي يسككككددها العميككككل أو بالسككككقوف  .ب

 الملغاة للبطاقات االئتمانية .

 ( .26/2/2012يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه )

بالنسكككبة للقكككروض أو التمويككككل أو بطاقكككات االئتمككككان الممنوحكككة للمقيمككككين مقابكككل رواتككككبهم  -50

 يجب مراعاة ما يلي:

 قامة سارية للعمل بقطر.إوجود  -

الحصييييول علييييى عييييدج ممانعيييية ميييين جهيييية العمييييل مييييع تحويييييل الراتييييب والمسييييتحقات  -

ومكافييييأة تييييرك الخدميييية للبنييييك ويراعييييى بصييييفة خاصيييية بالنسييييبة للعيييياملين بالقطيييياع 

 12/8055( سابقاً من التعميم 9)إلى جميع البنوك( عدلت الفقرة ) 82/8/8058تاريخ  80/8058تعميم *       
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الخيياا الحصييول علييى تعهييد ميين جهيية العمييل بعييدج تحويييل الراتييب والمسييتحقات إلييى 

 ء طرف من البنك.أي بنك آخر إال بعد الحصول على إخال

القيييرض  أصيييل فيييي حالييية قيييروض أو تموييييل شيييراء السييييارات يراعيييى أن ال تزييييد قيمييية -

ميييين قيميييية السيييييارة مييييع رهيييين  %20الفائييييدة أو العائييييد عليييييه عيييين  بييييدونأو التمويييييل 

السيييييارة لصييييالح البنييييك وتوكيلييييه بييييالبيع المباشيييير لهييييا فييييي حاليييية التعثيييير عيييين السييييداد 

اح بخيييروج السييييارة مييين اليييبالد إال بتصيييريح مييين وإبيييالل الجهيييات األمنيييية بعيييدج السيييم

 البنك.
 

 رابعاً: إعادة جدولة االئتمان الممنوح مقابل الراتب:

يمكن للبنوك إعكادة جدولكة أو هيكلكة أرصكدة القكروض أو التمويكل المنكتظم فكي السكداد القائمكة 

بمكا  لديها وقت صدور هذا التعميم بغرض تخفكيض األقسكاط الشكهرية المسكتقطعة مكن الراتكب

يتوافق مع السقوف المقررة في هذا التعميم حتى لو أدى ذلك إلى زيادة مدة التمويل عن المكدة 

المقررة ودون أن يترتب على ذلك تصنيف هذه القروض أو التمويل كديون رير منتظمة، أما 

بالنسبة للقكروض أو التمويكل ريكر المنكتظم ففكي حالكة إعكادة جدولتكه أو هيكلتكه وفقكاً لمكا سكبق 

كره يظل تصنيفه ضمن الديون رير المنتظمكة إلكى أن يعكاد تقييمكه وفقكاً لتعليمكات المصكرف ذ

المركزي بهذا الشنن، ويشكترط فكي جميكع األحكوال أن تراعكي البنكوك عكدم اسكتغالل ذلكك فكي 

إجككراء إعككادة الجدولككة ألرككراض أخككرى مثككل زيككادة قيمككة القككرض أو تككدويره أو مككنح قككرض 

بنكككوك بالموضكككوعية والشكككفافية عنكككد تطبيكككق تعليمكككات المصكككرف جديكككد، وينبغكككي أن تلتكككزم ال

 . المركزي

 خامساً: أمور أخرى:

 .يجب على البنوك تطبيق السقوف والضوابط الواردة بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه -5

وتنظيم  المركزي قطر مصرفالمالية المقررة وفقاً لقانون  سوف يتم فرض الغرامات -8

 على البنوك المخالفة. 2012لسنة  13المؤسسات المالية رقم 

 -الفائدة )العائد( على االئتمان الممنوح مقابل الراتب*:  -19/2

 )إلى جميع البنوك(  22/8/2011تاريخ  63/2011* تعميم رقم 
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( بشككككنن االئتمككككان مقابككككل 36/2011شككككارة إلككككى تعمككككيم المصككككرف المركككككزي رقككككم )باإل

المبكككين فكككي الصكككفحة  ( مكككن ثالثكككاً مكككن التعمكككيم4الراتكككب ، وفكككي ضكككوء مكككا ورد بكككالفقرة )

د واحتسككككاب الفائككككدة أو العائككككد علككككى التمويككككل مقابككككل الراتككككب ، فيمككككا يتعلككككق بتحديكككك 213

 يجب على البنوك التقيد بالتالي :

تخفكككيض سكككعر الفائكككدة أو العائكككد وفقكككاً لسكككعر المصكككرف المرككككزي والحكككد األقصكككى  .1

للهككككامش المحككككدد بككككالتعميم علككككى جميككككع القككككروض والمككككديونيات الخاصككككة ببطاقككككات 

 36/2011لتعمككككككككيم رقككككككككم االئتمككككككككان التككككككككي منحككككككككت بعككككككككد أو قبككككككككل صككككككككدور ا

تعريككككف وسككككقوف وشككككروط االئتمككككان  ، والتككككي ينطبككككق عليهككككا 10/4/2011تــككككـاريخ

مقابككككل الراتككككب سككككواء تلككككك المحككككددة وفقككككاً للتعليمككككات الحاليككككة أو وفقككككاً للتعليمككككات 

السككككابقة بمككككا فككككي ذلككككك القككككروض المخالفككككة للتعليمككككات ، علككككى أن يسككككري السككككعر 

مكككع مراعكككاة أي  36/2011عمكككيم رقكككم المخفكككض بكككنثر رجعكككي مكككن تكككاريخ صكككدور الت

تغييكككر الحكككق فكككي سكككعر المصكككرف مكككن تكككاريخ التغييكككر ، ويسكككري ذلكككك علكككى البنكككوك 

( مكككن التعمكككيم بتخفكككيض سكككعر العائكككد 4/2اإلسكككالمية مكككع مراعكككاة مكككا ورد بكككالفقرة )

وفقككككاً لمتطلبككككات التعمككككيم علككككى حسككككابات التمويككككل المتفككككق علككككى تغييككككر قيمككككة العائككككد 

التمويكككككل باإلجكككككاره أو أي عقكككككود تمويكككككل أخكككككرى( أو  )مثكككككلعليهكككككا بشككككككل دوري 

 حسابات التمويل المعاد جدولتها .

إشككككككعار العمككككككالء كتابيككككككاً أو بككككككني وسككككككيلة مككككككن وسككككككائل اإلشككككككعار االلكترونككككككي  .2

بسككككككعر الفائدة/العائككككككد الجديككككككد وتككككككاريخ سككككككريانه وأثككككككره علككككككى قيمككككككة التمويككككككل 

لتغيككككر سككككعر  أو القسككككط ، فككككي كككككل مككككرة يككككتم فيهككككا تغييككككر سككككعر الفائككككدة وفقككككاً 

 المصرف المركزي .

تحري الموضوعية والشفافية عند اإلعالن عكن أي نكوع مكن أنكواع التمويكل مقابكل الراتكب  .3

بمككا يتوافككق مككع تعليمككات المصككرف المركككزي ، وأن يوضككح فككي اإلعككالن سككعر الفائككدة أو 

العائكد اليتجاوز سكعر الفائكدة أو  للقرض أو التمويل بما العائد السنوي على الرصيد اليومي

كـحد أقصكى( مكع  %1.5السنوي المحدد في تعليمات المصرف )سعر المـصرف + 

 لتغير سعر المصرف المركزي .  بيان أن هذا السعر قابل للتغيير وفقاً 
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يجككككب علككككى جميككككع البنككككوك التقيككككد التككككام بهككككذه التعليمككككات وسككككوف يككككتم فككككرض 

ررامككككككككككات ماليككككككككككة علككككككككككى البنككككككككككوك المخالفككككككككككة اعتبككككككككككاراً مككككككككككن تاريخككككككككككه 

22/8/2011 . 

 -لدى بنك قطر للتنمية: اإلسكان*التزامات العمالء مقابل قروض  -20

على جميكع البنكوك قبكول طلبكات عمالئهكا مكن المكواطنين القطكريين المحولكة رواتكبهم إليهكا 

ب صكدار تعهكد مصكرفي لصكالح بنكك قطكر للتنميكة بتحويكل األقسكاط المسكتحقة علكيهم مقابككل 

 -:قروض اإلسكان مع مراعاة ما يلي 

  تنميكة مقابكل قكروض قطكر لليجب أن تؤخذ االلتزامات المستحقة على العمكالء لبنكك

للعمالء ، بحيك   ةاإلسكان في الحسبان عند منح البنك أية قروض أو تمويالت جديد

ال تزيد إجمالي األعباء الشهرية المستقطعة من راتب العميل بما فكي ذلكك التزامكات 

 من الراتب األساسي والعالوة االجتماعية . **%100تنمية عن نسبة قطر للبنك 

  تنميكة وتحويكل قطكر للعلى البنوك إصدار التعهدات المطلوبة من عمالئها لبنكك

األقساط المستحقة عليهم إليه ، وبحيك  ال تزيكد إجمكالي االسكتقطاعات الشكهرية 

مككن الراتككب األساسككي والعككالوة االجتماعيككة وبحيكك  ال تسككمح  %75عككن نسككبة 

الء بالسككحب مككن حسككاباتهم إال بعككد حجككز األقسككاط المسككتحقة لبنككك البنككوك للعمكك

 قطر للتنمية .

 .  (4/10/2012) يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه

 -:منح االئتمان بالعملة األجنبية  -12

لوحظ أن بعض البنوك تمنح تسهيالت ائتمانية بالعملة األجنبيكة )بالكدوالر أو أي عمكالت ***

العمكالء لتحقيكق رربكتهم فكي االسكتفادة بفروقكات أسكعار الفائكدة أو المضكاربة أخرى( لكبعض 

على العمالت أو ألرراض تنافسية وبما ال ينسجم مع الغرض من منح االئتمكان ومكع تدفقاتكه 

 النقدية ومصادر سداده .

 
  )إلى جميع البنوك( 4/50/8058تاريخ  21/8058تعميم * 

زيادة سقف االستقطاعات الشهرية المتوجب أخذه في االعتبار عند إصدار التعهدات )ب 51/8/8051تاريخ  55/8051** تعميم 

 من الراتب األساسي والعالوة االجتماعية للعميل( . %500إلى  %71المطلوبة من العمالء لبنك قطر للتنمية من 

 1/8055أكيد على التعميم ت 2/58/8055تاريخ  92/8055)جميع البنوك( والتعميم  50/5/8055تاريخ  1/8055تعميم  ***
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ونظككراً للمخككاطر العاليككة التككي قككد تتعككرض لهككا البنككوك مككن هككذا اإلجككراء سككواء فيمككا يتعلككق 

مخكككاطر فجكككوات أسكككعار الفائدة/العائكككد بكككين المطلوبكككات والموجكككودات أو بمخكككاطر مراككككز ب

العمالت المفتوحة وأسعار الصرف األجنبي ، فضالً عن انعكاسكاته علكى االسكتقرار المكالي،  

فكي  باألصكول المصكرفية السكليمةيؤكد مصرف قطر المرككزي علكى ضكرورة التكزام البنكوك 

الممنوح بها التسهيالت بحاجة العميل الفعلية حسب الغرض مكن ل منح االئتمان وربط نوع العم

منح االئتمان وحسب تدفقاته النقديكة ومصكادر سكداده وككذلك حسكب السياسكة االئتمانيكة وسياسكة 

تسككعير االئتمككان بالبنككك مككع األخككذ فككي االعتبككار تككنثير ذلككك علككى إدارة مخككاطر فجككوات أسككعار 

    ي والمراكز المفتوحة .الفائدة/العائد ومخاطر الصرف األجنب

 .10/1/2011يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه 

وعلكككككى جميكككككع البنكككككوك االلتكككككزام بمكككككا ورد أعكككككاله وبضكككككرورة إبكككككالغ مصكككككرف قطكككككر 

 المركزي قبل منح أي ائتمان بالعملة األجنبية في الدولة .

 -:نية لألجهزة والشركات الحكومية*التسهيالت االئتما -22

ادة وزارة المالية بكـتنسيس إدارة لكديها للسياسكات االئتمانيكة والكديون مكن مهامهكا في ضوء إف

وضع سياسات االئتمان والدين العام على مستوى الدولة والشركات والمؤسسات التابعة لهكا 

 ، ووفقاً لتوجيهات الوزارة ، يجب على جميع البنوك االلتزام بالتالي : 

تمانيكة بجميكع أنواعهكا ألي مكن األجهكزة الحكوميكة أو عدم منح أو تجديد أية تسكهيالت ائ -1

الشركات والمؤسسات التابعة لها أو التي تمتلك الدولة بطريق مباشكر أو ريكر مباشكر أكثكر 

مككن رأسككمالها وتكككون حصككة الدولككة بهككذه الشككركات حصككة مسككيطرة ، دون أن  %50مككن 

ارة المالية كشرط من تكون لدى هذه األجهزة والشركات والمؤسسات موافقة مسبقة من وز

شككروط مككنح أي نككوع مككن التسككهيالت لهككا سككواء المباشككرة أو ريككر المباشككرة أو فككي شكككل 

                     إصكككككككككدارات ألي نكككككككككوع مكككككككككن أدوات الكككككككككدين ، ويجكككككككككب علكككككككككى البنكككككككككك المكككككككككانح 

مكن موافقكة وزارة الماليكة فكي ملكف التسكهيالت الخكال بالجهكة الحكوميكة االحتفاظ بنسكخة 

 االطالع من قبل مفتشي المصرف المركزي والمدققين . لتكون تحت

 

 17/5/51/5225( حسب كتاب وزارة المالية رقم وج/558)إلى جميع البنوك( مكرر صفحة ) 9/9/8051تاريخ  27/8051* تعميم 

   1/9/8051تاريخ 
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يستثنى من الشرط أعاله التسهيالت الممنوحة لشركة قطر للبترول والشركات التابعة لهكا فكي  -2

 شكل إصدار كفاالت واعتمادات تتعلق بعمليات االستيراد والتصدير والتشغيل اليومي .

ؤسسككة أو شككركة تابعككة لهككا مككن خككالل يمكككن للبنككوك االستفسككار عككن أي جهككة حكوميككة أو م -3

 التواصل المباشر مع المختصين في إدارة السياسات االئتمانية والديون بوزارة المالية .

 ويود المصرف المركزي بهذا الشنن التنكيد على ما يلي :

  التسككهيالت االئتمانيككة المسككتثناة مككن سكككقوف وتعليمككات التركككزات االئتمانيككة هككي التسكككهيالت

هككا لفجهككات والشككركات التككي تكالوفقككط علككى وزارة الماليككة  لحكومككة والمقصككورةالممنوحككة ل

الوزارة وتضمن التسهيالت الممنوحة لها ، وفقاً لالستثناءات المنصول عليهكا بالصكفحة رقكم 

 ( من كتاب تعليمات البنوك . 219)

  ال تعفي البنكوك موافقة وزارة المالية على منح أو تجديد التسهيالت للجهات الحكومية المذكورة

عند تعاملها مكع هكذه الجهكات مكن االلتكزام بتعليمكات وضكوابط إدارة مخكاطر االئتمكان المحكددة 

( مككن كتككاب تعليمككات البنككوك بصككفة خاصككة وال تعفككي البنككوك مككن 245 – 229بالصككفحات )

 االلتزام بني تعليمات أخرى أو قوانين ذات عالقة بصفة عامة .

 اسات االئتمانية والديون بوزارة الماليكة بالوضكع القكائم للتسكهيالت على البنوك تزويد إدارة السي

 المقدمة للجهات الحكومية الوارد ذكرها بهذا التعميم في رضون عشرة أيام من تاريخه .

  تتحمل مجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذيكة للبنكوك المسكئولية القانونيكة واإلداريكة ألي مخالفكة

 لهذه التعليمات .
 

هه التعليمات اعتباراً من تاريخه وسوف يتم فرض العقوبكات والغرامكات المناسكبة علكى البنكوك يعمل ب

المخالفة بمقتضى مواد الباب التاسع من قانون مصرف قطر المركزي وتنظكيم المؤسسكات الماليكة رقكم 

 . 2012( لسنة 13)

 

 

 
 

 



-222- 
  المخاطر المصرفية                                                والرقابة    اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

 السياسات التمويلية للبنوك اإلسالمية                                                                                                       
 

 3102 سبتمبر
 عشر الخامسةالطبعة 

 

 

 

 في البنوك اإلسالمية ةالسياسات التمويلي - د
  
 

 -تباع التعليمات اآلتية :إيجب على البنوك اإلسالمية العاملة في دولة قطر 

         قبببانو  م بببرا قطبببر المرمبببمؤ وتن بببيل الم سسبببات الماليبببة مببب ( 101حسبببب المببباد    -1

المختلفببة والايببال  يجببوم قبببوو الوداأببا بانواع ببا،  للبنببوك اإلسببالمية  2012لسببنة  11رقببل 

بعمليات التمويو واالستثمار المباشبر وو المبالي ، وتملبك ال بوو الثابتبة والمناولبة الالممبة 

لتنفيذ مشاريا االستثمار الداخلة في وغراض ا وو بغرض تاجيرها ، ووية وعماو م رفية وو 

ق علي ا مجلب  خدمات مالية وخرى تجيمها هيأة الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية ، ويواف

 إدارت ا ، ويارها الم را .

 -هيأة الرقابة الشرعية : -2

( م  قانو  م برا قطبر المرمبمؤ وتن بيل الم سسبات الماليبة رقبل 101حسب الماد    -و

 . 2012( لسنة 11 

مستالة تسمى " هيأبة الرقاببة الشبرعية " للرقاببة علبى  هيأةبنك إسالمي   تشمو في مو 

أ ا عب  ثالثبة ، تعيبن ل الجمعيبة العامبة للبنبك بنبا   علبى عبدد وعضبا ووعماو البنبك ال ياب

اقتبببراج مجلببب  إدارتبببن ، وتتمبببو  مببب  علمبببا  وخببببرا  متخ  بببي  فبببي وحمبببال الفابببن 

 ماليبة ، ويمبو  تعييبن ل لمبد  ثبال والشريعة اإلسالمية والخدمات والعماو والنشطة ال

 سنوات قابلة للتجديد .

الشرعية ، وو وؤ عضو في ا خبالو مبد  التعيبي  إال  الرقابة هيأة وال يجوم عمو وو إقالة

باببرار مبب  الجمعيببة العامببة ، ويتعببي  علببى مجلبب  إدار  البنببك إخطببار الم ببرا باببرار 

 تعيي  هيأة الرقابة الشرعية وو عمل ا وو عند إجرا  وؤ تعديو في تشميل ا .

وي بببدر بتحديبببد شبببروط عضبببوية هيأبببة الرقاببببة الشبببرعية ون بببال عمل بببا قبببرار مببب  

 الم را(( .

( م  قانو  م برا قطبر المرمبمؤ وتن بيل الم سسبات الماليبة رقبل 101حسب الماد    -ب

 . 2012( لسنة 11 
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بالبنببك يح ببر علببى مببو عضببو مبب  وعضببا  هيأببة الرقابببة الشببرعية و  يشببغو وؤ و يفببة 

، وو تمببو  لببن وو لؤ مبب   اإلسببالمي ، وو و  ياببدل لببن عمببال  ، وو و  يمببو  مسبباهما  فيببن

 . بالبنك اإلسالميحتى الدرجة الرابعة وية م الح مرتبطة وقاربن 

( م  قانو  م برا قطبر المرمبمؤ وتن بيل الم سسبات الماليبة رقبل 101حسب الماد    -ج

 . 2012( لسنة 11 

 تتولى هيأة الرقابة الشرعية ما يلي :

   إجببرا  الرقابببة الشببرعية علببى مافببة وعمبباو البنببك اإلسببالمي وونشببطتن لضببما

 ال الشريعة اإلسالمية .التمامن باحم

  إبدا  الروؤ الململ في مدى توافق معامالت ووعماو البنك اإلسبالمي وعابودم مبا

 وحمال الشريعة اإلسالمية .

   الن ببر فببي ويببة ومببور ي ملببا ب ببا مبب  قبببو مجلبب  إدار  البنببك اإلسببالمي وو وفاببا

 لتعليمات الم را .

علببى عببدل ممانعببة م ببرا قطببر *يتعببي  علببى مافببة البنببوك اإلسببالمية الح ببوو مسببباا   -د

المرفببق ملحببق رقببل المرمببمؤ عنببد تعيببي  وعضببا  هيأببة الرقابببة الشببرعية وفاببا  للنمببوذج 

( ويراعبببى حسبببب الابببانو  و  ال يابببو عبببددها عببب  ثالثبببة مببب  علمبببا  وخببببرا  142 

فبببي وحمبببال الفابببن والشبببريعة اإلسبببالمية والخبببدمات والعمببباو والنشبببطة   المتخ  بببي  

 المالية .

سب يالت االأتمانيبة الممنوحبة لعضبا  هيأبة الرقاببة الشبرعية شخ بية وليسبت تمو  الت

 لغراض تجارية .

 -التمويو الدولي : -1

حسب وسعار السبوق  (SOVEREIGN RISK يجب تاييل عمليات التمويو الدولية للدوو  -1/1

الدولية ل ذم الديو  ويجب على البنك وخذ المخ  ات لتغطية وؤ عجم في فروقبات 

 عار.الس

   إلى جميا البنوك( 1/11/2000خ يتار 00/2000* تعميل  
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سببنوات ويجببب و  تببتل جميببا عمليببات  1يجببب و  ال تميببد مببد  التمبباويو الواحببد عبب    -1/2

ويالت دوليببة لم سسببات ودوو التمويببو الببدولي  التمويببو فببي المرابحببات الدوليببة وتمبب

 طباا  للضوابط التالية : (وجنبية

اى ويراعبب،  مبب  مجمببوع وداأببا العمببال  %10و  ال تميببد إجمببالي هببذم التمببويالت عبب  

ل ذم الغاية تمويد الم را بجدوو مرفق مبا الميمانيبة الشب رية يببي  ت بنيا البنبادي  

بالميماناية على وسباا  ومذلك الرباج الم جلة  المخ ص الخاص والرباج المعلاة ( 

 . محلي وخارجي
 

 (101تفرض غرامة مالية حسبب مباهو مببي  فبي ال بفحة   ةوفي حاو مخالفة البنك النسب

ات الغرامة المالية، وعلبى مبو بنبك احتسباب هبذم النسببة بشبمو يبومي وفبي حباو باب تعليم

تايبدا  بالتعليمبات البوارد  المخالفة ليول وو ومثر تحتسب هذم النسبة لمافة اليال ذات الشب ر، 

 ( م  باب البيانات الدورية م  هذم التعليمات. 111  فحة 

 -التمويو المحلي : -4

دود الا بببوى للترمببمات االأتمانيبببة  التمويليبببة( التعليمبببات   ال تتجببباوم الحبببويجببب  4/1

 0( م  هذم التعليمات 102-111الوارد  في ال فحة  

 -ضوابط تمويو إضافية : 4/2

يجببببب علببببى البنببببك تطبيببببق قاعبببباد  إلببببمال اآلمببببر بالشببببرا  بوعببببدم فببببي  4/2/1

فبببببي وؤ  عمليبببببات بيبببببا المرابحبببببة لعمبببببر بالشبببببرا  ، وعبببببدل البببببدخوو

البضبببببباعة بعببببببد   مببببببر بالشببببببرا  بابببببببوومل في ببببببا اآلمرابحببببببات ال يلتبببببب

مطابات بببببببا للموا ببببببببفات مببببببببا ضببببببببرور  ذمببببببببر ذلببببببببك فببببببببي عاببببببببود 

 . المرابحة وعاود اآلمر بالشرا 

 ومشببببببببارمات متناق ببببببببة عنببببببببد التمويببببببببو فببببببببي  ببببببببور  مضبببببببباربات 4/2/2

يجببببب علببببى البنببببك وخببببذ ضببببمانات مافيببببة بحيبببب  تغطببببي مببببا قببببد ينشببببا 

ودا  واجبببببب ل مبببببا  فبببببي عليبببببا ل مببببب  التمامبببببات فبببببي حالبببببة تا بببببيرهل

 . لى تنفيذ المشروعالتامد قبو المضاربة بمادر  العميو ع
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 -: *الجم  غير المنفذ م  عاود االست ناع -1

م  غيبر المنفبذ مب  عابود االست بناع ضبم  جبلوح  و  بعض البنوك اإلسالمية ال تدرج ال 

يبا البنبوك إدراج الساوا غير المستغلة للتس يالت االأتمانية المباشر ، وعلين يجب علبى جم

الجم  غير المنفذ م  عاود االست ناع ضم  ساوا التس يالت المباشر  غير المسبتغلة فبي 

الميمانية الش رية وعنبد احتسباب نسبب السبيولة والنسببة االأتمانيبة وجميبا النسبب اإلشبرافية 

 الخرى التي تمود ب ا البنوك الم را المرممؤ.

 (.11/4/2001اريخن  يعمو ب ذم التعليمات إعتبارا  م  ت 

  البنوك اإلسالمية( :**ضوابط منح التمويو باسلوب التورق -1

وفاا  لروؤ الغالبية الع مى م  و حاب الفضيلة وعضا  هيأات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية 

باطر بشا  الضوابط الشبرعية لعمليبات مبنح التمويبو للعمبال  باسبلوب التبورق والتبي شباعت فبي 

لخيببر  باسبباليب وطببرق مختلفببة مبب  شببان ا تعببريض البنببوك لمخبباطر مثيببر  مثببو مخبباطر اآلونببة ا

التشبببغيو والمخببباطر الاانونيبببة ومخببباطر السبببمعن والشبببفافية وانضبببباط السبببوق وتمببباف  الفبببرص ، 

باإلضافة إلى تعريض العمال  لمخاطر وخساأر تالبات وسبعار السبلا . ورغببة مب  م برا قطبر 

تارر و  تلتمل البنوك السالمية بالضوابط والتعليمات التالية  ،لمخاطرالمرممؤ في الحد م  هذم ا

 -عند منح التمويو باسلوب التورق :

 ووال  : تعريفااات 

منح التمويو باسلوب التورق : الما ود بن منح التمويبو للعمبال  فبي شبمو نابدؤ إعتمبادا  علبى  -1

نك ببيا سبلعن للعميبو بالجبو وتسبجيو وسلوب المرابحة وو المرابحة لألمر بالشرا  با  ياول الب

 . ذمة مرابحة على العميو ثل يتل إعاد  بيا السلعن بثم  نادؤ يتسلمن العميو

التورق المنضبط : هبو التبورق الجباأم شبرعا  وفابا  لبروؤ الغالبيبة الع مبى مب  وعضبا  هيأبات  -2

الشبروط العامبة  الرقابة الشرعية بالبنوك والفبروع االسبالمية باطبر وهبو التبورق البذؤ تحممبن

 -التالية :

 و  يتل شرا  السلعة م  قبو البنك على سبيو الحاياة وو  تمو  هبذم السبلعة  الشرط الوو:  

 في حيام  الباأا الوو وملمن.

 سالمية(  إلى جميا البنوك اإل 11/4/2001تاريخ  11/2001* تعميل 

 )البنوك اإلسالمية(  8/09/9202تاريخ  29/9202** تعميم 
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و  يتل البيا الثاني م  قببو العميبو المشبترؤ لغيبر البباأا البذؤ يشبمو البنبك  الشرط الثاني:  

ي البذؤ بباع للبنبك ، ويممب  و  يومبو العميبو مباشر  ، ومذلك الباأا ال بل

يمبو  ذلبك بموافابة البنك في ذلك دو  و  يمو  ملمما  بالتوميو شبريطة و  

 شرعية للبنك ووفاا  للضوابط المحدد  من ا.الهيأة الرقابة 

 و  ال ي  ر في التورق ربا ال ق دا  وال  ور  . الشرط الثال :  

 و  اليمو  التورق من ل. الشرط الرابا:  
 

التورق المن ل : وهو التورق المخالا لؤ شرط م  شروط التورق المنضببط ويبتلخص  -1

في قيال البنك ببيا سلعة للعميو بثم  م جبو بالمرابحبة ثبل يتبولى البنبك ترتيبب بيع با نابدا  

تسبليل البثم  إما بنفسن وو بتوميو غيرم وو بإتفاق العميو ما الباأا الوو الذؤ بباع للبنبك و

للعميو ، بحي  يمتفبي العميبو ببالتوقيا علبى الوراق التبي يابدم ا لبن البنبك وقببض البثم  

 نادا  ماابو تسجيو ذمة مرابحة علين.

 ثانيا  : الضوابط والتعليمات

ينبغببي علببى البنببوك اإلسببالمية بشببمو عببال عببدل االعتمبباد علببى وسببلوب التببورق ماحببد السبباليب 

  -مي وعلي ا في ذلك مراعا  ما يلي :الرأيسة للتمويو االسال

االمتناع ع  عمليات التورق المن ل وبالتالي االمتناع ع  تاديل وؤ منتجبات تمويبو تعتمبد  -1

علببى هببذا النببوع مبب  التببورق مثببو منتجببات بطاقببات االأتمببا  والتمويببو الشخ ببي ماابببو 

 الراتب ووؤ منتجات وخرى.

رق المنضببط بحيب  يبتل تاديمبن بشبمو العمو علبى تضبييق مجباالت اسبتخدال وسبلوب التبو -2

اسببتثناأي فببي الحبباالت التببي ي ببعب في ببا تاببديل التمويببو وفاببا  السبباليب التمويببو االسببالمي 

المتعبببارا علي بببا  مثبببو عمليبببات المرابحبببة والمسببباومة العاديبببة واإلجبببار  واالست بببناع 

ورق والمضبباربة ..( ، وينبغببي علببى البنببك الببذؤ يرغببب فببي تاببديل التمويببو باسببلوب التبب

المنضبببط تحديببد مجبباالت محببدود  إلسببتخدال هببذا النببوع مبب  التمويببو وفاببا  لمببا تاببرم هيأببة 

 -الرقابة الشرعية بالبنك بحي  ال تخرج ع  المجاالت الرأيسة التالية :

 تمويو سداد المديونيات لتحويو الذمل م  البنوك التاليدية إلى البنوك اإلسالمية. -و

 



-222- 
  المخاطر المصرفية                                                والرقابة    اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

 السياسات التمويلية للبنوك اإلسالمية                                                                                                       
 

 3102 سبتمبر
 عشر الخامسةالطبعة 

 

 

 مة لألفراد في التمويو الشخ ي ماابو الراتب . تمويو االحتياجات النادية ال ا -ب

تمويو الحمومة والمشبروعات الحموميبة التبي ي بعب تمويل با وفابا  لسباليب التمويبو  -ج

 الخرى.

 التمويو بي  البنوك لغراض إدار  السيولة. -د
 

تحديد ضوابط شبرعية تف بيلية تحمبل تنفيبذ عمليبات التمويبو ببالتورق المنضببط مب  قببو   -1

أة الرقابة الشرعية في مو بنك وبحي  تضم  الوفبا  بالشبروط الربعبة العامبة السبابق هي

ذمرهببا فببي تعريببا التببورق المنضبببط ، ومببذلك وضببا السبب  التببي يتحببدد علببى وساسبب ا 

الحاجة لتاديل التمويو بالتورق المنضبط فبي إطبار المجباالت الرأيسبة المحبدد  فبي الفابر  

 الساباة.
 

لا التببي يممبب  للبنببك تمويببو شببراأ ا للعميببو موسببيط فببي عمليببة التببورق تحديببد ونببواع السبب -4

المنضبط وفاا  للضوابط الشرعية التي تحددها هيأبة الرقاببة الشبرعية فبي مبو بنبك علبى و  

 -يراعى في ذلك ما يلي :
 

االمتناع ع  تمويبو شبرا  الوراق الماليبة المتداولبة فبي بور بة قطبر موسبيط للتبورق  -و

 المنضبط.

ند اختيار نوع السلعة وتوميو البنك في إعباد  بيع با إذا مبا وجامتبن هيأبة الرقاببة ينبغي ع -ب

الشرعية و  يمبو  ذلبك وفابا  لرغببة العميبو وإختيبارم بمبا ال يخبالا الضبوابط الشبرعية 

المعتمببد  لببدى البنببك بحيبب  يتحمببو العميببو المسبب ولية الماملببة عبب  السببلعة التببي وختارهببا 

اا  للشروط التي يحددها العميو وعليبن فبي ذلبك و  يتحمبو وؤ وع  توميو البنك بالبيا وف

خساأر تنتج ع  إعاد  بيا السلعة وو عدل تمم  البنك م  بيع ا وو التاخر في ذلبك نتيجبة 

 روا السوق ، مبا توثيبق ذلبك متابيبا  واسبتيفا  البنبك لجميبا العابود والمسبتندات التبي 

تنح ر مخاطر البنك في المخباطر  تخلى مس وليتن ع  وؤ مخاطر تنشا ع  ذلك بحي 

االأتمانية الناشأة ع  ذمة المرابحة ومخاطر التشغيو الناشأة ع  التا ير وو الخطبا فبي 

 التنفيذ وفاا  للشروط المتفق علي ا .
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على البنوك عدل اعتماد السلا والمعاد  المتداولة في االسبواق الدوليبة ماحبد السبلا المتاحبة  -ج

مليببة التبورق المنضبببط إال فبي وضببيق الحبدود وفببي الحباالت التببي للعميبو موسببيط إلتمبال ع

 . يتعذر مع ا استخدال وؤ سلا وخرى ، وبموافاة هيأة الرقابة الشرعية بالبنك

يجبب االف بباج بشببمو وافببي للعمببال  عبب  جميببا المخبباطر التببي يتعرضببو  ل ببا مبب  جببرا   -1

ية والوضبوج وتوثيبق ذلبك عمليات التمويو ببالتورق المنضببط وو  يراعبي فبي ذلبك الشبفاف

 . متابيا  في نماذج طلب التمويو والعاود التي يوقع ا العمال 

وسببيتل فببرض الغرامببات الماببرر   1/12/2010يعمببو ب ببذم التعليمببات اعتبببارا  مبب  تاريخببن 

على البنبوك  2012( لسنة 11م را قطر المرممؤ وتن يل الم سسات المالية رقل  باانو  

 . المخالفة

 -جارية ممشوفة  البنوك اإلسالمية( :حسابات  -1

يجب على جميا البنوك اإلسبالمية االمتنباع عب  تابديل تمويبو لعمالأ با عب  طريبق مشبا 

 حسابات ل الجارية ، إال ب فة م قتن ووفق الحاالت التالية فاط : 

مشببا الحسبباب الجببارؤ للعميببو ماابببو وجببود وداأببا وو ور ببد  داأنببة للعميببو لببدى البنببك  -

د الممشببوا بالمامببو ، شببريطة عببدل دفببا البنببك وؤ ورببباج علببى الوداأببا وو تغطبي الر ببي

 الر د  الداأنة التي تساوؤ الر د  الممشوفة خالو فترات المشا .

مشببا الحسببابات الجاريببة نتيجببة خ ببل مسببحوبات بطاقببات االأتمببا  علي ببا بشببرط وال  -

اقببة االأتمببا  ، يتجباوم الر ببيد الممشببوا فببي وؤ وقببت مب  الوقببات السبباا المحببدد لبط

ووال تتجاوم فتر  المشبا ن ايبة الشب ر البذؤ يبتل فيبن الخ بل ، ممبا يشبترط ويضبا  وجبود 

رواتب وو م ادر سداد للعمال  محولة ش ريا  للبنك وو ضمانة نادية قابلة للتسييو تغطبي 

 . ساا السحب المسموج بن للبطاقة

م اليببومي  نتيجببة مشببا الحسببابات الجاريببة بشببمو طببارق ولفتببرات ق ببير  ال تجبباو -

 را رواتب مو في الحمومة والم سسبات الحموميبة قببو تسبجيل ا لحسباب البنبك ، 

على وال يتجباوم الر بيد الممشبوا  بافي راتبب العميبو بعبد خ بل وؤ التمامبات وو 

 وقساط ش رية علين .
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مشا الحسابات الجارية بشمو طارق نتيجة لعمليات تمويو إسالمية على و  يابر ذلبك  -

 اللجنة الشرعية .م  قبو 
 

وسياول م را قطر المرممؤ بفبرض الغرامبة الماليبة المن بوص علي با فبي المباد  

( لسبنة 11رقبل   وتن يل الم سسبات الماليبة ( م  قانو  م را قطر المرممؤ211 

ع  مبو يبول يمشبا فيبن الحسباب الجبارؤ لؤ عميبو  وسوا تحتسب الغرامة 2012

 ( وعالم في حالة المخالفة .   1 في غير الحاالت المذمور  في البند 

 -العمولة على ذمل التمويو اإلسالمي : -1

عند احتساب البنك عمولة على التسديد المبمر لذمل التمويبو اإلسبالمي للعمبال  ، يجبب و  

م  الر يد المتباي لذمل التمويو اإلسالمي  ممرر  بفة  %1ال تتجاوم هذم العمولة ع  

200. ) 

 -  والمستندات :شروط عاد االأتما -0

 هذم التعليمات .م   (101مدونة التعليمات  فحة  
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 إدارة مخاطر االئتمان* - هـ

  
قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسساا  الماليار رقام ( من 121استناداً إلى المادة )

ونظااراً ميمياار اةدارة السااميمر لمالاااطر اهدتمااان هماادف المسااايمر  اا   2112( لساانر 11)

توى مقهاول تحقيق أعمى معدل عادد من الالل المحا ظر عمى مالاطر اهدتمان عند أدناى مسا

وهالتال  المحا ظر عمى أعمى مساتوى ممكان لداودة الموداودا   قاد تقارر أن تمتازم الهناو  

 -: هالتعميما  التالير

 أوهً : إيداد هيدر مناسهر ةدارة مالاطر اهدتمان :

 مسؤوليا  مدمس اةدارة . -1

ساار لمالاااطر تقااع عمااى مدمااس إدارة الهناا  مساادولير اعتماااد اةسااتراتيدير والسياسااا  الردي

  (Risk Appetite)هالهن  ، وينهغ  أن تعكس اةستراتيدير دردر تحمال الهنا  لممالااطر اهدتمان

 ومستوى العادد المقاهل لما ، وعمى مدمس اةدارة    سهيل ذل  مراعاة ما يم  :  

مرادعر اةساتراتيديا  والسياساا  الرديسار سانوياً كحاد أدناى ويدال عماى المدماس  -1/1

 ن تغطير يذه اهستراتيديا  والسياسا  لمالتمف  امنشطر .التحقق م

اةشراف عمى وظاادف مانا اهدتماان وإدارة المالااطر الالاصار هاال مان الاالل و اع  -1/2

إساااتراتيدير تحااادد امياااداف الرديسااار التااا  توداااال أنشاااطر مااانا اهدتماااان ، وتطهياااق 

 السياسا  واةدراءا  الالزمر .

ر الهنا   ا  مانا اهدتماان عماى أسااس الناوط ، القطاعاا  أن تحدد اةستراتيدير رغه -1/1

 اهقتصادير ، المناطق الدغرا ير ، العممر ، اهستحقاق والعادد المتوقع .

أن تحاادد اةسااتراتيدير هشااكل وا ااا مااا يااو مسااتمدف ماان دااودة اهدتمااان والعادااد  -1/4

عاداد المساتمدف والنمو وأن تحدد مستويا  المالاطر المقهولر وتأثيريا عمى مستوى ال

 والعلء الواقع عمى رأس المال.

 

 )إلى دميع الهنو (   21/1/2111تاريخ  12/2111* تعميم رقم 
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أن تأالااذ اةسااتراتيدير  اا  اهعتهااار التغياارا  الدورياار  اا  اهقتصاااد وأثريااا عمااى  -1/5

 تركيهر ودودة محفظر اهدتمان .

تعريااف كا اار المااوظفين والمساادولين ذوي الصاامر هاةسااتراتيدير والسياسااا  هشااكل  -1/6

مسامول المتهاع  ا  المانا وإدارة المالااطر ، هحيا  وا ا يمكنمم من التعرف عمى ا

 يتم محاسهتمم عمى اهلتزام هتم  السياسا  .

و قااااً  هالتحقاااق مااان قااادرة اةدارة التنفيذيااار عماااى إدارة أنشاااطر اهدتماااان ومالااااطر -1/7

لإلستراتيدير والسياسر ، وعماى المدماس أي ااً الموا قار عماى محاددا  مانا اهدتماان 

اةستراتيدير أو السياسر( ومرادعتما سنوياً كحد أدنى هاة اا ر  )سواء المت منر   

إلااى الموا قاار عمااى امساامول الااذي ساايتم هااال تنظاايم وظااادف الماانا همااا  يمااا المرادعاار 

 المستقمر لوظادف المنا واةدارة عمى مستوى المحفظر ككل .

ير مالااطر التحقق من عادم تعاارس سياسار تحدياد الحاوا ز والمكا اإ  ماع إساتراتيد -1/8

اهدتمان ، هحيا  ياتم تدنال د اع حاوا ز ومكا اإ  عماى تحقياق أرهااأل قصايرة امدال 

هينمااا ينااا  انحااراف عاان سياساار وإسااتراتيدير المدمااس وتداااوزا  عاان السااقوف 

 وال واهط المعتمدة منال . 

يداال أن يااتم تطهيااق الهنااود سااالفر الااذكر عمااى مسااتوى الهناا  ومدموعتااال )الفااروط  -1/9

 شركا  التاهعر( . الالاردير وال

 مسؤوليا  اةدارة التنفيذير : -2

تقااع عمااى عاتقمااا مساادولير تنفيااذ إسااتراتيدير وسياساار مالاااطر اهدتمااان المعتماادة ماان مدمااس 

 اةدارة وعميما    سهيل ذل  مراعاة ما يم  :

التأكد من أن أنشطر منا اهدتمان تتماشى مع اةستراتيدير المعتمادة وأن اةداراءا   -2/1

 لمكتوهر يتم تطهيقما وأن يتم تحديد ومرادعر مسؤوليا  الموا قر عمى اهدتمان .ا

تطهيااق سياسااا  وإدااراءا  مكتوهاار تتعمااق هااالتعرف عمااى مالاااطر اهدتمااان وقياسااما  -2/2

ومراقهتما والتحكم هما ، ويدل أن تغط  تم  السياسا  عدد من اممور الرديسر مثال 

ظااار ، الشاااروط المتعمقااار هالتساااعير وغيرياااا مااان امساااواق المساااتمد ر ، تناااوط المحف
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الشروط ، ييكل الحدود ، صالحيا  الموا قر ، كيفير اهستثناءا  واةهالغ عنماا .... 

الاااخ ، وذلااا  هماااا يتوا اااق ماااع إساااتراتيدير المدماااس والمتطمهاااا  اةشااارا ير وأ  ااال 

إعاداديا الممارسا  ، كما يدل أن تتفق وحدم أنشطر الهنا  وتناوط عممياتاال وأن ياتم 

وتنفياااذيا  ااا   اااوء العوامااال الداالميااار والالارديااار مثااال الو اااع التنا سااا  لمهنااا  ، 

 إمكانيا  الموظفين ، التكنولوديا المستالدمر .... الخ .

التأكاد ماان تعرياف المساادولين هالسياساا  اهدتمانياار وتطهيقماا هشااكل  عاال ماان الااالل  -2/1

ديمما دورياااً  اا   ااوء أي إدااراءا  محااددة ، ويداال مراقهاار السياساار واقتااراأل تعاا

متغياارا  داالمياار والاردياار وأن يااتم ذلاا  عمااى مسااتوى الهناا  ومدموعتااال وتشاامل 

 الفااروط والشااركا  التاهعاار و قاااً لمااا ورد هتعميمااا  المصاارف الالاصاار هاةشااراف

 المدمع .

هالنسااهر لمهنااو  التاا  تمااارس أنشااطر اهدتمااان والتموياال الدولياار و قاااً ةسااتراتيدير  -2/4

 عميما مراعاة ما يم  :المدمس 

التعرف الدقيق عمى الهيدر القانونير والتشاريعير والسياساير واهقتصاادير واهدتماعيار  -أ

   كل همد من الهمدان الت  تادالل  ا  نطااق تعاامال  الهنا  ومان ثام تحدياد المالااطر 

ها  اهدتمانير المتعمقر هذل  الاصر ما يتعمق هنظم وإدراءا   اهستثمار والتمما  امدن

وساامولر تحوياال العمماار وعواماال الااتحكم  اا  امسااعار والعاارس والطماال هالسااوق 

 والسياسا  الالاصر هذل  .

و ع السياساا  واةداراءا  التنفيذيار المالدمار ةدارة مالااطر اهدتماان  ا  كال هماد  -ل

 يما يتعمق هتحديد نوط المالاطر وقياسما ومراقهتما والتحكم  يما هما  ا  ذلا  مالااطر 

واهستثمار وتحويل امموال وكاذل  المالااطر الناشادر عان إداراءا  التقا ا  التمم  

والتنفيااذ عمااى ال اامانا    ااالً عاان مالاااطر التطااورا  والتقمهااا  اهقتصااادير عمااى 

مسااتوى كاال نشاااط اقتصااادي وعمااى المسااتوى اهقتصااادي الكماا  وينهغاا  أن يت اامن 

وا اق ماع إساتراتيدير ذل  و اع ساقوف وحادود لمالااطر اهدتماان  ا  كال هماد هماا يت

 مدمس اةدارة ومتطمها  المصرف المركزي .
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 -إدارة مالاطر اهدتمان : -1

التعرف عمى طهيعر مالاطر اهدتمان الت  يتعارس لماا الهنا  وقياساما  وتت من هشكل رديس 

 وتقييمما وإدارتما وينهغ     ذل  مراعاة ما يم  :

ر لمتعرف عمى المالااطر التا  يت امنما و ع امنظمر والهرامج واةدراءا  المالدم -1/1

كل نوط من المنتدا  وامنشطر التمويمير الت  يقدمما الهنا  وتحميمماا وإدارتماا هشاكل 

 ديد .

تفمم المالاطر اهدتمانير المرتهطر هامنواط امكثر تعقياداً مثال تمويال هعاس قطاعاا   -1/2

انياار هأنواعمااا المالتمفاار ، الصااناعر ، التوريااق ، الاليااارا  لمعمااالء ، المشااتقا  اهدتم

حي  يتطمل التعرف عمى المالاطر المرتهطر هتم  المنتدا  تحميل أكثر من امنشاطر 

اهعتيادير امالرى لمنا اهدتمان )عمى الرغم مان أن المالااطر اهدتمانيار  ا  كاليماا 

ه تالتمف عن المتعارف عميما( إه أن أنشطر المنا لتم  المنتدا  الدديدة قاد تتطمال 

 دراءا  تفصيمير و  واهط أالرى هاة ا ر إلى اةدراءا  وال واهط المعتادة .إ

التعرف عمى مالااطر تمويال المشاروعا  الدديادة ويدال عماى الهنا  أن يتحقاق مان  -1/1

تفممااال لمااذه المالاااطر وقدرتااال عمااى تحميممااا وإدارتمااا وو ااع امنظماار واةدااراءا  

ويداال أن يااتم الموا قاار عمااى ماانا ذلاا  المالدماار لااذل  قهاال أن يقاارر الاادالول   يمااا ، 

 التمويل مقدماً من مدمس اةدارة أو أحد المدان المالولر منال .

التحقااق ماان القاادرا  والممااارا  العالياار لممااوظفين المساادولين عاان تقااديم امنشااطر  -1/4

والمنتدا  التمويمير ور ع الدراسا  والتوصايا  هشاأنما والاصار المنتداا  المركهار 

 وكذل  الموظفين القادمين عمى تحميل مالاطريا ومراقهتما وتقييمما . والمعقدة منما

 -ثانياً : العمل و ق إدراءا  و واهط سميمر لمنا اهدتمان :

يداال عمااى الهناا  أن يعماال  اا  إطااار محااددا  سااميمر لماانا اهدتمااان تشاامل تحديااد السااوق 

دتمااان وييكماار المسااتمدف والفماام الشااامل لمعمياال )المقتاارس( وكااذل  الغاارس ماان ماانا اه

 ومصادر السداد وال مانا  وعميال    سهيل ذل  مراعاة ما يم  :
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 -:نظام وإدراءا  الموا قر عمى منا وتدديد اهدتمان  -1

يدل عمى الهن  و ع نظام وإدراءا  محاددة لعارس طمهاا  مانا اهدتماان والموا قار عميماا 

أو تعاديل شاروطال وينهغا   اا   هحيا  يشامل ذلا  مانا اهدتماان وتددياده وزيادتاال أو تالفي اال

 ذل  مراعاة اآلت  :

أن تكون ينا  نماذج عرس محددة لطمل مانا اهدتماان مول مارة وأالارى لتددياده  -1/1

ياااذه النمااااذج شاااروط ومتطمهاااا  ومعموماااا    أو زيادتاااال أو تالفي اااال وأن تساااتو 

عد ودراسا  ومؤشرا  محددة مسهقاً تغط  كا ر الدوانال وامماور المامار التا  تساا

عمى اتالاذ القرار السميم وتالتمف ياذه النمااذج والمتطمهاا  حسال ناوط العميال وناوط 

النشاط ونوط القطاط اهقتصادي ونوط اهدتمان وأي أنواط أالرى هما يالدم الصادص 

 ومالاطر كل نوط من يذه امنواط .

ن وتددياده تحديد المستويا  اةدارير والمدان المالتصر هإتالاذ القرار    منا اهدتماا -1/2

أو تعديمال هالزيادة أو النقص وكذل  السماأل هالتداوز عن السقف المحدد ، وينهغا  أن 

يكون ينا  تدرج  ا  المساتويا  اةداريار ومساتوى المداان المالتصار هإتالااذ القارار 

    ذل  : ىهما يتناسل مع حدم ونوط اهدتمان المطمول وييكل مالاطره ويراع

حيا  الفردياار سااواء عمااى مسااتوى مدمااس اةدارة أو تقماايص اهعتماااد عمااى الصااال -أ

 اةدارة التنفيذير .

تشكيل لدان تتكون من عدة مستويا  إدارير وهحيا  تالاتص المداان المنهثقار مان   -ل

مدمس اةدارة هطمها  اهدتمان المامر سواء من حي  الحدام أو المالااطر أو كهاار 

يا  امنشاطر والمنتداا  المركهار العمالء والمدموعا  اهدتمانير الكهيرة أو مان ح

 والمعقدة أو الدول ذا  المالاطر العالير .....الخ .

التحقاااااق مااااان أن امع ااااااء المعيناااااين هالمداااااان المالتمفااااار ساااااواء مااااان مدماااااس   -ج

اةدارة أو اةدارا  التنفيذياااااار المعنياااااار عمااااااى مسااااااتوى عااااااال ماااااان الكفاااااااءة 

مااااان التاااا  تالااااتص والالهاااارة والممااااارة الفنياااار همااااا يالداااام مسااااتوى طمهااااا  اهدت

المدنااار هالهاااا   يماااا همااااا ي اااامن تفمممااام الكاماااال لممالااااطر وتحميممااااا وتقييممااااا 



-232- 
  المخاطر المصرفية                                                 والرقابة    اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

 إدارة المخاطر                                                                                                       
 

 3102 سبتمبر
 عشر خامسةالالطبعة 

 

 

والنتاااادج المترتهااار عميماااا وكاااذل  تفمممااام ةساااتراتيدير وسياسااار مدماااس اةدارة 

 وسياسر و واهط منا اهدتمان .

أن ه يساااااما هتدااااااوز ساااااقوف اهدتماااااان المعتمااااادة والشاااااروط المتفاااااق عميماااااا أو  -1/1

دولاااار اهدتمااااان )لغياااار أسااااهال التعثاااار( إه ماااان الااااالل نفااااس المسااااتوى أعااااادة د

اةداري الاااااذي ساااااهق لاااااال الموا قااااار عماااااى ياااااذه الساااااقوف والشاااااروط أو مساااااتوى 

 إداري أعمى منال .

عااااادم تنفياااااذ مااااانا اهدتماااااان إه هعاااااد اساااااتيفاء دمياااااع ال ااااامانا  والمساااااتندا   -1/4

ايااار الكا يااار ل ااامان ساااير والشاااروط المحاااددة  ااا  الموا قااار اهدتمانيااار  وإياااالء العن

 إدراءا  التنفيذ و قاً لمتطمها  وشروط الموا قر اهدتمانير .

 -ال واهط السميمر لمنا اهدتمان : -2

عماااى الهناااو  و اااع قواعاااد محاااددة لمااانا اهدتماااان تشاااتمل عماااى تعرياااف وتحدياااد امساااواق 

ر والقطاعااااااا  المسااااااتمد ر والتعاااااارف الاااااادقيق عمااااااى العمااااااالء ومدموعاااااااتمم اهدتمانياااااا

والمالاااااطر المحيطاااار هماااام والغاااارس ماااان ماااانا اهدتمااااان وييكاااال اهدتمااااان وال اااامانا  

 ومصادر السداد ، وعميما    سهيل ذل  مراعاة ما يم  :

و اااع  اااواهط وشاااروط وا اااحر ومحاااددة لمموا قااار عماااى مااانا اهدتماااان هأنواعاااال  -2/1

ياااار وقطاعاتااااال المالتمفاااار هشااااكل يماااان وسااااميم ، يحاااادد ماااان الاللمااااا الداااادارة اهدتمان

 لمعميل وحدم اهدتمان المناسل ونوط وييكل اهدتمان .

تااااوا ر معمومااااا  كا ياااار ماااان مصااااادر موثوقاااار لكاااا  يااااتمكن الهناااا  ماااان التقياااايم  -2/2

الشاااامل لميكااال مالااااطر العماااالء ومشاااروعاتمم وامطاااراف المرتهطااار همااام ومااان 

 -أيم يذه المعموما  :

تاهعاااار اسااااتالدام الغاااارس ماااان ماااانا اهدتمااااان ومصااااادر السااااداد لكاااا  يمكاااان م -أ

اهدتمااااان  اااا  الغاااارس الااااذي ماااانا ماااان ادمااااال والتحقااااق ماااان ارتهاااااط التااااد قا  

 النقدير همصادر السداد المحدده .

 مدى حساسير ال مانا  لتطورا  السوق واهقتصاد . -ل
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الالهرة الساهقر    التعامل مع العميال مان حيا  انتظاماال  ا  ساداد التزاماتاال السااهقر  -ج

ساااداد اهدتماااان المطماااول  ااا   اااوء المؤشااارا  المالتمفااار وقدرتاااال الحاليااار عماااى 

 والتد قا  النقدير المتوقعر لمشروعاتال و ق احتماه  وسيناريويا  مفتر ر .

الهاارة العميااال  ااا  امعماااال والمشاااروعا  الممولااار ومكانتاااال ومركااازه  ااا  الساااوق   -د

وو ااعال التنا ساا  هاة ااا ر إلااى معمومااا  كا ياار عاان تماا  امعمااال والمشااروعا  

 وشروطما وتعمداتما ومالدمر ذل  لشروط وسقوف  اهدتمان .

عند منا اهدتمان لعماالء دادد يتعاين تفمام طهيعار العميال ومالااطره مان الاالل تاو ر  -2/1

معموما  كا ير ودقيقر من مصادر موثوقر عان سامعر العميال وو اعال الماال  وحدام 

تظامااال  اا  الو اااء همااذه وطهيعاار اهلتزامااا  القادماار عميااال تداااه اآلالاارين وقدرتااال وان

اهلتزاما  ، كما يدل هالنسهر لمعمالء مان ام اراد إداراء التحرياا  الالزمار لمتحقاق 

ماان أنماام لاام يتورطااوا  اا  أي داارادم احتيااال أو نصاال أو االااتالس وأنماام ماان ذوي 

السمعر الطيهر الهعيدة عن مساتوى الشاهما  ، وكاذل  الحاال هالنساهر ل  اراد القاادمين 

لشااركا  والمؤسسااا  التاا  يرغاال الهناا   اا  التعاماال معمااا ، هحياا  ه عمااى إدارة ا

يقتصر تقييم الهنا  عماى  ياذه الشاركا  وو اعما الماال  هال يمتاد ليشامل المسادولين 

 والمديرين هما والهراتمم وكفاءاتمم .

و ع نظم وإدراءا  محددة لتقسيم العمالء إلى مدموعا  ادتمانير و قاً لمعايير ساميمر  -2/4

عمى مدى وحدة أو ارتهاط المالاطر ههع ما الهعس سواء  يماا يتعماق هالممكيار أو  تعتمد

اةدارة المشتركر أو المشروعا  وامعمال أو الو ع القانون  أو المال  أو غيرياا مان 

عوامل اهرتهاط ذا  التأثير الماام وهحيا  ياتم تقيايم المالااطر وتحدياد ساقوف و اواهط 

المدموعر اهدتمانير لمعميال عماى أن يراعاى  ا  ذلا  وشروط منا اهدتمان عمى أساس 

 عدم الالروج عن اةطار العام المحدد من قهل المصرف المركزي .

عند دالول الهن     تمويل مشتر  أو مدمع مع هنو  أالرى عميال إه يعتمد عمى الدراسار  -2/5

لااو كااان يقااوم  االمعاادة ماان قهاال الهناا  الماادير وإنمااا يتعااين عميااال إدااراء العناياار الوادهاار كماا

 هالتمويل وحده .
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تقييم مالاطر اهدتمان هالمقارنر ماع العاداد المتحقاق مناال وماع مساتوى الرهحيار الكما   -2/6

   عالقر الهن  ماع العميال ومدموعتاال اهدتمانيار وأن ياتم تساعير اهدتماان و قااً لعادة 

 احتماه  وسيناريويا  مفتر ر .

السادر المتوقعار واهحتفااظ هارأس ماال إ اا   تقدير احتماه  تكوين مالصصا  لم -2/7

لموادمر المالاطر المحتممر وماا قاد يناتج عنماا مان الساادر غيار متوقعار هحيا  يؤالاذ 

كل ذل     اهعتهار منذ هدء منا التسميال  وأي اً    عممير إدارة مالاطر المحفظر  

 ككل .

دادناار لمعمياال وتااو ير التحقااق ماان إمكانياار إدااراء التقاااص هااين الحساااها  المديناار وال -2/8

 اآللير القانونير لتنفيذ ذل  .

 -تحديد سقوف لمنا اهدتمان : -1

يدل عمى الهنو  تحديد سقوف ادتمانير عمى مساتوى العميال ومدموعتاال اهدتمانيار مان ناحياال 

وعماااى مساااتوى أناااواط اهدتماااان وامنشاااطر اهقتصاااادير والقطاعاااا  اهقتصاااادير والمنااااطق 

أالرى ويسري ذل  عمى اهدتمان داالل والارج المركاز الماال  ، وينهغا   الدغرا ير من ناحير

 -   سهيل ذل  مراعاة ما يم :

و ع أسس محددة لتحديد سقوف لمعميال و لممدموعار اهدتمانيار المرتهطاال هاال تعتماد  -1/1

عمى أسمول تقييم مالاطر داالم  لمعمالء ومدموعااتمم اهدتمانيار وتأالاذ  ا  اهعتهاار 

ال  لمعميل ومدموعتال لدى الهن  والدماز المصر   واحتمااه  التعثار الو ع اةدم

أو التغيرا  المحتممر    النشااط والادالل عماى أن يعااد تقادير ذلا  هشاكل دوري قهال 

 تدديد اهدتمان أو تعديمال عمى  ترا  ه تزيد عن سنر .

اطق و ااع سااقوف لتموياال مالتمااف أنااواط امنشااطر اهقتصااادير والقطاعااا  والمناا -1/2

الدغرا ير اعتماداً عمى دراساا  دقيقار عان المالااطر والتطاورا  والظاروف الحاليار 

والمتوقعاار وهحياا  يراعاا   اا  ذلاا  تنويااع محفظاار التموياال وتوزيااع المالاااطر و قاااً 

 لإلستراتيدير والسياسر المعتمدة من مدمس اةدارة .
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التحمال  ا  حااه   عند و ع السقوف ينهغ  أن تأالذ  ا  اهعتهاار نتاادج االتهاارا  -1/1

ساااواء هالنساااهر لمااادورا  اهقتصاااادير ومعااادل العاداااد  (Stress Testing)ال اااغط 

 وتقمها  السوق وأو اط السيولر وأي أمور يامر أالرى .

عند تحديد السقوف اهدتمانير لمعمالء الذين لمام أكثار مان مركاز ادتماان  نتيدار تعادد  -1/4

ناو  امالارى ينهغا  أن تراعا  المالااطر مشروعاتمم الممولر من دانل الهن  أو اله

المصاحهر هحتماه  تعثر واحد أو أكثر من يذه المراكاز اهدتمانيار وو اعال تحا  

 التصفير .

أن تتناسل السقوف اهدتمانير مع الحادر الفعميار لمتمويال مان الاالل دراسار التاد قا   -1/5

و ااوع  ودون النقدياار لممشاااريع وتقاادير الداازء المطمااول تمويمااال هشااكل سااميم وم

المهالغاار  يااال هحياا  ه يسااتغل أي داازء ماان السااقف  اا  أودااال أالاارى الااارج نطاااق 

 الغرس من التمويل . 

 إدراءا  منا اهدتمان ل طراف ذوي العالقر : -4

يدل عمى الهنو  و ع سياسر وإداراءا  محاددة لمانا اهدتماان لمعماالء مان امطاراف ذوي 

ماادراء التنفيااذيين أو كهااار المسااايمين أو الشااركا  العالقاار مثاال أع اااء مدمااس اةدارة أو ال

التاهعر والزميمار وغياريم أو لمعماالء الاذين تارهطمم عالقاا  يامار هاامطراف ذوي العالقار ، 

وهشكل عام ينهغ  لمسياسر واةدراءا  المحددة لمنا اهدتمان لمذا الناوط مان العماالء  امان 

لشاروط ومحاددا  العاداد والتكمفار ال اواهط وا أن تكون المعاممر لمذه الفدر مان العماالء هانفس

وال اامانا  وغياار ذلاا  ماان ال ااواهط والمحااددا  التاا  يال ااع لمااا العمياال العااادي ، وكااذل  

ينهغ  أن ت من يذه السياسر واةدراءا  الحياد واهستقاللير  يما يتعمق هقارار مانا اهدتماان 

 ف المركزي .وتقييمال ويدل عمى الهنو  أن تراع     ذل  اهلتزام هتعميما  المصر

 - واهط أالرى : -5

 -ل اهلتزام هما يم  :دهاة ا ر إلى ما سهق ي

التحقق مان انتظاام ورود مصاادر الساداد وكفايتماا لتغطيار اهلتزاماا  المترتهار عماى  -5/1

ماانا اهدتمااان الااالل  تاارة السااداد وأن تؤالااذ تماا  المصااادر  اا  اهعتهااار كأحااد أياام 
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رار مانا التمويال وحدماال وشاروطال والعاداد عمياال العوامل الت  يتحدد عمى أساساما قا

 وطريقر السداد وقيمر وطهيعر ال مانا  المقررة .

كأحاد أيام وساادل الحاد مان مالااطر اهدتماان وهحيا   رالحصول عمى  مانا  عينيا -5/2

تغط  أو تزيد قيمتما عن اهدتمان الممنوأل و قاً لموامش محددة تالتمف حسال طهيعار 

حساال أي انالفااس محتماال  اا  قيمار يااذه ال اامانا  ، أن كال نااوط مان ال اامانا  و

ماانا اهدتمااان هاادون  اامانا  عينياار تغطاا  قيمتااال هشااكل مناساال يسااتودل ودااود 

 رمهااررا  قوياار ومقهولاار مثاال ماانا اهدتمااان مقاهاال مصااادر سااداد موثااوق منمااا محولاا

لمهناا  تغطاا  التزامااا  التموياال كالرواتاال والاادالول الثاهتاار والمسااتمرة أو مصااادر 

سااداد الحكومياار أو حااواه  حااق هااإيرادا  المشااروعا  الم اامونر الممولاار ذا  ال

 التصفير الذاتير أو مثل منا اهدتمان لمحكومر أو ه مانما .

 -*الكفاه  الشالصير عمى اهدتمان : -5/1

عمى الهنو  الحصول عمى كفاه  شالصير تغط  قيمار التساميال  مان الشاركاء  ا  

  تسااميال  ادتمانياار سااواء كااان يااؤهء الشااركاء ممثمااين الشااركا  التاا  يمنحمااا الهناا

منفسمم أو أولياء لشركاء قصر ويمكن لمهنو  حسل تقاديريا ولمهاررا  مو اوعير 

  استثناء الحاه  التالير :

 . الشركا  المسايمر العامر سواء المدردر أو غير المدردر هامسواق -أ

كا  ذا  المسااادولر المحااادودة الشاااركاء  ااا  شاااركا  المساااايمر الالاصااار أو الشااار -ل

وه يشاااركون  اا   %11امالاارى التاا  تقاال حصااتمم  اا  رأس مااال الشااركر عاان 

 . اةدارة أو اتالاذ القرارا  نياهر عن الشركاء اآلالرين

وإذا كان الشري  شركر تؤالذ الكفالر الشالصير لمشركاء هماا ماا لام ينطهاق عميماا أو  

 عمى الشركاء هما ما ورد أعاله .

مان قيمار اهدتمااان  %111ا اهدتماان مقاهال  امانا  عينيار ه تقاال قيمتماا عان مان  -ج

 والعادد عميال أو مقاهل مصادر سداد موثقر ومحولر رسمياً إلـى الهـــن  تغــط  قيمر

  تعديل  قرة )دميع الهنو ( 17/7/2112تاريخ  61/2112* تعميم 
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اهدتمان والعادد عميال مثل الدالول الثاهتر والمستقرة همودال عقاود واتفاقياا  موثقار  

سااااداد الحكومياااار أو حااااواه  الحااااق هااااإيرادا  )إيدااااارا  أو.....( أو مصااااادر ال

المشااروعا  الحكومياار أو المشااروعا  امالاارى الدياادة والم اامونر ، مااع مراعاااة 

 . إهالغ حواه  الحق رسمياً لدما  اةسناد الممزمر هتحويل مستحقا  المشاريع

 17/7/2112يعمل همذه التعميما  اعتهاراً من تاريالال  

المالياار  هتسااميال  المصاارأل همااا لمعمياال وهااين حداام مااواردالموادماار هااين إدمااال  ال -5/4

 المستثمرة    نشاطال ونوعير ذل  النشاط .

ساواء مان داالال أو الاارج قطار      –أه تؤدي نسهر اهدتماان الممناوأل لمنشاأة  العميال  -5/5

إلااى حقااوق المسااايمين  اا  تماا  المنشااأة إلااى اةالااالل هقاادرة المنشااأة عمااى الدماار  –

 تحصل عميال .اهدتمان الذي 

التقيد هالسقوف المصارأل هماا لمتساميال  اهدتمانيار وعادم الساماأل لمعماالء هتداوزياا  -5/6

وكذل  التقيد هنسل تغطيار ال امانا  لمتمويال المحاددة  ا  سياسار الهنا  وهماا يتفاق 

ماع تعميماا  المصارف المركازي وعاادم تداوزياا ، ماع متاهعار حااه  التداااوز إذا 

 ن السمطر المالتصر .سما هما هصفر مؤقتر م

ودود يلير لدى الهن  لر ع تقارير إلى مدمس اةدارة أو المدنار التنفيذيار شامرياً عماى  -5/7

امقاال عاان الحاااه  التاا  تسااتدع  اةهااالغ العاداال والعناياار الالاصاار مثاال حاااه  

التداوز عن السقوف المصرأل هما وحاه  اهدتمان المعمق تدديديا والحااه  التا  

الحظااا  ياماار وتماا  التاا  تاام تصاانيفما أو إعااادة تصاانيفما إلااى  دااا  أدنااى هشااأنما م

 وغير ذل  من الحاه  .

الحصول عمى إقرار وتفويس من العميل هالسماأل لمهنا  هاهساتعالم عناال مان الهناو   -5/8

والحصول عمى هياناا  ومعموماا   (Credit Bureau)ومراكز المعموما  اهدتمانير 

 تال    الهنو  امالرى .كمير ونوعير عن حساها

           رورة اهطالط عمى المركز اهدتمان  المدمع لمعميل لدى مصرف قطر المركزي  -5/9

وذلاا  هالنسااهر لمعمااالء وامطااراف المرتهطاار هماام ، وذلاا  قهاال التصااريا مي عمياال 
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 هتسميال  ادتمانير سواء كان  دديدة أو تدديد القادم منما أو ر ع الحاد المصارأل هاال ،

ويعتهر الهيان المذكور مستنداً ياماً يتعاين عماى السامطر المالتصار اهطاالط عمياال قهال 

 إقرار منا اهدتمان أو تدديده .

تاادعيم وزياااادة  عاليااار دور إدارا  التااادقيق الاااداالم  واهلتااازام ومالااااطر اهدتماااان  -5/11

 هالهن     الرقاهر عمى عمميا  اهدتمان .

ديم تقرير دوري إلى مدمس اةدارة عن نتاادج التادقيق الاداالم  قيام لدنر التدقيق هتق -5/11

عمى مالاطر أنشطر وعمميا  اهدتماان هاة اا ر إلاى ر اع تقاارير عادمار  ا  حيناال 

 عن أي مالالفا  أو مالحظا  يامر .

التحقاق مان مساتندا  ممكيار العماالء طااله  اهدتماان لم امانا  المقدمار مانمم قهاال  -5/12

تساميال  ، وعماى الهناو  إعاادة تقيايم ال امانا  المقدمار هشاكل التصريا لمام هأيار 

دوري مناااتظم وأن ي اااع الهنااا   ااامن سياساااا  اهدتماااان والمالااااطر لدياااال الااانظم 

والقواعااد الالزماار ةدااراء يااذا التقياايم مااع مراعاااة زيااادة دورياار التقياايم  اا  حالاار 

 امزما  أو التقمها  السوقير غير العادير .

الءة المالير لمكفالء من حي  مقدار ما يمتمكونال مان موداودا  ساادمر التحقق من الم -5/11

وغير سادمر وحدم إيراداتمم ودالممم وهما يتناسل مع المديونير لتحديد مادى قادرتمم 

 عمى السداد    حالر عدم قيام المدين امصم  هذل  .

 -ثالثاً : ودود نظام إداري مالدم ةدارة وقياس ومتاهعر مالاطر اهدتمان :

يدااااال عماااااى الهناااااو  تأسااااايس نظاااااام إداري دياااااد ةدارة ومتاهعااااار القااااارارا  اهدتمانيااااار 

وتنفيااااذيا و قاااااً لمشااااروط وال ااااواهط والسااااقوف الموا ااااق عميمااااا الااااالل مراحاااال ماااانا 

وتددياااااد وتقيااااايم ومتاهعااااار اهدتماااااان ، وقاااااد يالتماااااف عااااادد وطهيعااااار وييكااااال اةدارا  

مالاار حسااال طهيعاار وحداام وتناااوط  وامقسااام التاا  يتكاااون منمااا النظااام اةداري مااان هناا 

عمميااااا  اهدتمااااان  اااا  كاااال هناااا  ولكاااان  اااا  دميااااع امحااااوال ينهغاااا  مراعاااااة اممااااور 

 الرديسر التالير :

 -ودود نظام إداري ديد ي من ما يم  : -1
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كفاير و عالير امعمال اةدارير لالدتمان والاصر  يما يتعمق همتاهعر استيفاء المستندا   -1/1

ودميع شروط الموا قر اهدتمانير هما ي من عدم ودود تداوزا  والعقود وال مانا  

 وانحرا ا     التنفيذ وتعريس الهن  لمالاطر إ ا ير غير محسوهر .

 . (MIS)الدقر والتوقي  المناسل لممعموما  المقدمر لإلدارة  -1/2

والتقيايم  الفصل هين الممام والوظادف المتعمقر هالتنفيذ والمتاهعر والفحص والمراقهار  -1/1

 والتسديل .

وقااااااانون  تعميمااااااا ه اهلتاااااازام هالسياسااااااا  واةدااااااراءا  المعتماااااادة واهلتاااااازام -1/4

 2112 لساااانر 11مصاااارف قطاااار المركاااازي وتنظاااايم المؤسسااااا  المالياااار رقاااام 

 وغيريا من القوانين والتعميما  .

 ظااام كفااءة والهاارة الماادراء التنفيااذيين ورؤساااء اةدارا  وامقسااام التاا  يتكااون منمااا الن

اةداري لالدتمااااان وإدراكماااام وتفممماااام الكاماااال والصااااحيا لموادهااااا  والمساااادوليا  

 وإستراتيدير وسياسر مدمس اةدارة واةدارة التنفيذير .

  ودود نظام ديد ودقيق ويمن لحفاظ المساتندا  ، ويدال أن تت امن الممفاا  اهدتمانيار

 -هن  وعمى سهيل المثال :كا ر المعموما  ال رورير عن العميل منذ هدء تعاممال مع ال

 الهيانا  امساسير عن العميل واهستعالم ، ومستندا  ساهقر امعمال.... الخ . -1

 القوادم المالير الحديثر ، وتحميل المؤشرا  المالير . -2

 الهيان اهدتمان  المدمع لتعامالتال مع الهنو  عمى مستوى الدماز المصر   . -1

  قا  اهدتمانير الصادرة ، وكا ر المذكرا  الداالمير .التصنيف الداالم  ، الموا -4

 صور ال مانا  والكفاه  . -5

 كا ر المراسال  مع العميل . -6

 أي هيانا  أالرى يامر . -7

   حفظ اموراق الثهوتير والعقود وال مانا  ودميع المستندا  التا  تؤياد حاق الهنا   ا

منيار ديادة لتنظايم الوصاول إليماا مكان يمن وهشكل منظم مع و ع إدراءا  إدارير وأ
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واستالدامما وتحديد المسؤولير عن ذل  مع مراعااة أن يكاون يناا   حاص ورقاهار لماا 

 هشكل دوري لمتحقق من سالمتما واكتمالما .

 ودود نظام لتقييم ومراقهر حساها  اهدتمان وتصنيفما وتكوين المالصصا  الالزمر : -2

امل يتناسال ماع حدام الهنا  وتعقاد عممياتاال وذلا  يدل أن يكون لادى كال هنا  نظاام دياد وشا

لمراقهر وتقييم حساها  اهدتمان عماى مساتوى كال عميال وكال مدموعار ادتمانيار وكاذل  عماى 

المسااتوى القطاااع  ، وينهغاا  أن يكااون يااذا النظااام قااادر عمااى اكتشاااف المشاااكل وحاااه  

الما هماا  ا  ذلا  تقادير ماا ال عف والتعثر    الوق  المناسل واتالاذ اةدراءا  المناسهر حي

    ذل  ما يم  : ىيمزم من مالصصا  لتغطير أي السادر محتممر وينهغ  أن يراع

 -أن يت من نظام التقييم الفعال : -2/1

متاهعر وتقيايم الو اع الماال  لمعميال والتطاورا  المامار التا  تحاد  عمياال  -2/1/1

 أوهً هأول .

روط المتفااق عميمااا عنااد ماانا اهدتمااان متاهعاار وتقياايم ماادى اهلتاازام هالشاا -2/1/2

 وتدديده    مراحمال المالتمفر .

متاهعاار وتقياايم كفاياار ال اامانا  والكفاااه  ومصااادر السااداد وأي تغياارا   -2/1/1

 يامر تطرأ عميما.

تهوياال وتصاانيف العمااالء والمدموعااا  اهدتمانياار والقطاعااا  و قاااً لنتااادج  -2/1/4

تكويناال مان مالصصاا  الاصار أو مدمعار  المتاهعر والتقييم وتقدير ما يمازم

)لكل قطاط استناداً إلى معايير وأسس محددة ومكتوهر( مع مراعااة اهلتازام 

 هتعميما  المصرف المركزي همذا الشأن .

إعااداد مؤشاارا  لإلنااذار المهكاار لمتعاارف عمااى أي حاااه  تعثاار أو مشاااكل  -2/1/5

ماازم اتالاااذه ماان توادااال العمااالء  اا  مرحماار مهكاارة و ر ااع التقااارير همااا ي

إدااراءا  وحمااول لمعالداار المشاااكل وحاااه  ال ااعف والتعثاار  اا  الوقاا  

 المناسل استناداً إلى تم  المؤشرا  وعدم اهنتظار لحين تفاقم المشكمر . 
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 مان اهستقاللير والحيااد لمماوظفين القاادمين عماى مراقهار وتقيايم حسااها  اهدتماان وعادم  -2/2

أو شالصاااير يمكااان أن تاااؤثر عماااى اساااتقالليتمم وحيااااديم  وداااود عالقاااا  تهعيااار إداريااار

ومو وعيتمم وينهغ  مراعاة ما سهق اةشارة إليال من الفصل التام هاين مماام التنفياذ ومماام 

 المراقهر والتقييم .

 -ودود نظم معموما  مناسهر لتحميل وقياس وتقييم مالاطر اهدتمان : -1

وطارق تحميميار مالدمار لطهيعار وحدام وتناوط يدل عمى الهنو  أن يكون لديما نظم معموماا  

ومدى تعقد أنشطر ومنتدا  اهدتمان لدى الهن  سواء داالال أو الاارج المركاز الماال  وينهغا  

    سهيل ذل  مراعاة التال  :

توا ر منمديا  تمكن الهن  من حصر وتحميل المالاطر الت  يتعرس لما كل عميال  -1/1

ج عمااى المسااتوى الفااردي وعمااى مسااتوى ومدموعتااال اهدتمانياار وكاال نشاااط ومناات

محفظاار اهدتمااان ككاال ، وذلاا  ماان الااالل تااو ير قاعاادة هيانااا  كا ياار ومالدماار عاان 

العمااااالء ومدموعاااااتمم اهدتمانياااار وعاااان شااااروط وتفاصاااايل اهدتمااااان وامنشااااطر 

والمنتدا  المقدمر ، وترتكز  اعمير الهن     عممير قياس المالاطر اهدتمانير هصفر 

 دودة نظم المعموما  اةدارير هالهن  .أساسير عمى 

ينهغاا  أن ت اامن المنمديااا  تااو ير كا اار أنااواط التقااارير والمعمومااا  التاا  تماام  -1/2

متالااذي القاارار والمشاار ين عمااى مسااتوى اةدارة التنفيذياار ومدمااس اةدارة وأي اااً 

 الت  تمم المراقهين الداالميين والالارديين ورقاهر المصرف المركزي .

 نظام لمراقهر ومتاهعر وتقييم ييكل محفظر اهدتمان ودودتما :ودود  -4

هداناال ودااود نظاام معمومااا  لتقياايم مالاااطر اهدتمااان عمااى مسااتوى العمااالء ومدموعاااتمم 

اهدتمانياار والمنتدااا  وامنشااطر المقدماار  يداال أي اااً تااوا ر نظاام معمومااا  مالدماار لمراقهاار 

حفظاار ككاال لموقااوف عمااى الو ااع العااام وتحمياال وتقياايم مالاااطر اهدتمااان عمااى مسااتوى الم

لممالاطر اهدتمانير ومادى توا قاال ماع اةساتراتيديا  والسياساا  المعتمادة مان مدماس اةدارة 

 -وينهغ     سهيل ذل  مراعاة اممور التالير :

 –تو ير معموما  كاممر وتقارير عن التركزا  اهدتمانير هكا ار مساتوياتما )العميال  -4/1

المنطقاار  –القطاااط اهقتصااادي  –نااوط المنااتج أو النشاااط  –انياار المدموعاار اهدتم
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–مصااااااااادر السااااااااداد  –ال اااااااامانا   –امسااااااااواق  –الهماااااااادان  –الدغرا ياااااااار 

 اهستحقاقا ...الخ( .

تاااو ير معموماااا  وتقاااارير عااان المدموعاااا  اهدتمانيااار لمقطاعاااا  المتماثمااار أو  -4/2

الو اااع  –يم اهدتماااان  المتشااااهمر  ااا  هعاااس أناااواط المالااااطر المامااار )مثااال التقيااا

أنااواط امسااواق والصااناعا  ....( سااواء عمااى مسااتوى  –اةسااتراتيد  والسياساا  

 المؤسسر أو الهمد أو مدموعر الهمدان .

تو ير معموما  وتقارير عن مؤشارا  واتداياا  محفظار اهدتماان ككال مان حيا   -4/1

اهقتصاادير ... الاخ  التنوط والتركزا  والدودة والتعثر واآلداال والعاداد والتوقعاا 

 عمى المستوى القطاع  والنوع  والكم  .

 امالذ    اهعتهار التغيرا  اهقتصادير المتوقعر عند تقييم اهدتمان : -5

ينهغاا  عمااى الهنااو  عنااد تقياايم مالاااطر اهدتمااان أن تأالااذ  اا  اهعتهااار التغياارا  المسااتقهمير 

وعاار اهدتمانياار أو القطاااط أو النشاااط المحتمماار سااواء عمااى مسااتوى العمياال الواحااد أو المدم

اهقتصادي أو الهمد أو مدموعر الهمدان أو المحفظر ككل وذل  عند تقييم مستوى المالصصاا  

الالاصر أو أي مالصصاا  أالارى هزمار لتغطيار مالااطر اهدتماان هشاكل مدماع ويدال عناد 

التهاارا  التحمال  ا  تقييم أنواط المالاطر المحتممر عمى كل مستوى امالذ    اهعتهار نتادج ا

 حاه  ال غط و قاً لعدة سيناريويا  مفتر ر .

 -راهعاً : التحقق من كفاير الرقاهر عمى مالاطر اهدتمان :

 -ودود نظام مستقل لتقييم مالاطر اهدتمان ور ع التقارير : -1

ناحيار ينهغ  كما سهق اةشارة إليال  مان استقاللير التقييم الداالم  لمالاطر اهدتمان سواء من 

التهعير اةدارير أو أي عالقا  أو ارتهاطا  أالرى هالقادمين هممام الموا قر عمى منا اهدتماان 

ومتاهعر وتنفيذ العمميا  ، كذل  ينهغ  ودود نظام  عاال ومساتقل لر اع تقاارير التقيايم مهاشارة 

ن اةشاارا ير إلااى المسااتويا  اةدارياار اةشاارا ير المالتمفاار هاادءاً ماان اةدارة التنفيذياار والمدااا

والرقاهياار لمدمااس اةدارة وانتماااًء همدمااس اةدارة ، وينهغاا  أن يكااون ذلاا  و قاااً لمنمديااا  

 وهرامج زمنير محددة معتمدة من مدمس اةدارة .
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 -ودود نظام لمتحقق من سالمر إدراءا  منا اهدتمان : -2

مر إداراءا  مانا ينهغ  كما سهق اةشارة إليال أن يكاون يناا  نظاام مساتقل لمتحقاق مان ساال

اهدتمااان وأنمااا موا قاار لمسااقوف المعتماادة ولمشااروط المتفااق عميمااا  اا  الموا قاار اهدتمانياار 

والتحقق مان اساتيفاء ال امانا  واموراق الثهوتيار والمساتندا  الالزمار والمساتوى اةداري 

 ا  تنفياذ هادء المالول هالموا قر اهدتمانير وغير ذل  من أمور ، كل ذلا  ينهغا  أن ياتم قهال ال

 مهالغ .المعامال  ود ع أي 

 ودود نظام هتالاذ اةدراءا  العالدير والتصحيحير المناسهر    وق  مهكر : -1

يدل أن يكون لدى الهن  نظام ديد ي من  عاليار التعامال ماع تقاارير تقيايم مالااطر اهدتماان 

لمركاازي و اتالاااذ وتقااارير المااراقهين الااداالميين والالااارديين والتقااارير الرقاهياار لممصاارف ا

اةدراءا  الفورير المناسهر لمعالدر المشاكل وحاه  التعثر وال عف الت  تم اكتشاا ما  ا  

وق  مهكر و قاً لدميع الاليارا  المتاحر وهحي  ه تتر  اممور حتى يصعل إيدااد الحماول 

 المناسهر لما أو تقل الاليارا  المتاحر لمعالدتما .  

وستطهق العقوها  المنصاوص عميماا  21/1/2111 راً من تاريالاليعمل همذه التعميما  اعتها

عمااى  2112لساانر  11وتنظاايم المؤسسااا  المالياار رقاام  المركاازي مصاارف قطاار اا  قااانون 

 الهنو  المالالفر .

 *نظام إدارة المالاطر اهدتمانير المعدل :- 

وإلاى  27/5/2117هتاريخ  111/2117وكتاهنا رقم ن.م/ 75/2116هاةشارة إلى التعميم رقم 

 16/2111ورقاااام  1/2111ورقاااام  61/2111ورقاااام  111/2119ميمنااااا رقاااام اماااان تع كاااالً 

( هالتعميمااا  الفنياار الالاصاار هنظااام CDهالصااوص المو ااوط أعاااله، نر ااق لكاام قاارص ماادمج )

إدارة المالاطر اهدتمانير هعد إدراء هعس التعديال  واة اا ا  حتاى يتماشاى ياذا النظاام ماع 

 .عاميم الساهق اةشارة إليما التعميما  الواردة هالت

اآللياار و قاااً لمتعميمااا  الفنياار الددياادة  ناارى  اارورة قيااام الهنااو  هالعماال عمااى تميداار أنظمتمااا

  كحد أقصى . 11/6/2111واهنتماء منما    

 

 
  )إلى دميع الهنو ( 7/6/2111تاريخ  47/2111تعميم رقم * 
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  تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية – و

 
 

( من كتاب تعليمات البنوك 071 – 071) التعليمات الواردة بالصفحات أرقام* تقرر إلغاء       

، وعلى البنوك التوقف عنن 6/5/9112باراً من تاريخه تووقف العمل بها اع 9112حتى مارس 

ت العمالء في األوراق المالية والعمل على تصفية الدخول في أي معامالت جديدة لتمويل متاجرا

المعامالت القائمة وفقاً لما تسمح به الشروط والقواعد  التي تتضمنها العقود المبرمة من  العمنالء 

 وبما ال يعرض البنك ألي مسائالت قانونية.

 وبموجب هذا التعميم فإنه:

لمالينة سنواء داخنل أو خنار  . يحظر على البننوك تموينل متناجرات العمنالء فني األوراق ا0

قطر من خنالل المتناجرة بالهنامو أو منن خنالل تقنديم تموينل مباشنر أو رينر مباشنر لهنذا 

 الغرض.

بالتعليمنات الحالينة التني تحظنر علنى البننوك تقنديم أي تموينل الخنر للعمنالء . يستمر العمنل 9

ده بحركنة شنراء مقابل أوراق مالية إذا ما ارتبطت التدفقات النقدية للتموينل ومصنادر سندا

 ة.يلوبي  األوراق الما

( 906قصنى علنى البننوك المخالفنة حسنب المنادة )األتم فرض ررامنات مالينة بحندها يوس 

 . 9109( لسنة 01رقم ) وتنظيم المؤسسات المالية ف قطر المركزيمن قانون مصر

 

 

 

 

 

 

 )إلى جمي  البنوك(6/5/9112تاريخ  13/9112* التعميم رقم 
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 س اإلدارةلأعضاء مجتعليمات تخص  – ز
 
 -سقوف وشروط منح االئتمان ألعضاء مجلس اإلدارة : -1

تلعضبببو لمجلبببس اإلدارة ومم لببب  يجبببن الن ال ت يبببد اتتسبببميني االئتمانيببب  اتممنو ببب  * 1/1

رالسببماا اتلنبب  مببن  %7عببن لبباتمجلس ومجموعتممببا اإلئتمانيبب  وجميببع اللببراد عائلتبب  

وهببو مبباينطلى علببم األن اتعضببو  ،ذتبب  مم لببو   ومبب   طببر ويسببت نم مببن وا تياطياتبب 

وجميبببع اللنائببب  األعضببباء لمجلبببس اإلدارة و سبببالاتمل ذاي اتعن ببب  واتتبببو يجبببن الن ال 

لشبرط الن  رالسماا اتلنب  وا تياطياتب من  %7يتجاو   يم  االئتمان اتممنوح تمل جميعاً 

مجلببس اإلدارة عببن  ال ي يببد مجمببوت اتت امبباي اتمجموعبباي االئتمانيبب  تجميببع العضبباء

علببم الن ت ببون اتتسببميني االئتمانيبب  اتممنو بب   رالسببماا اتلنبب  وا تياطياتبب مببن  53%

 0مضمون  لات اما لموجن إ دى اتضماناي اتتاتي  الو ا  ر 

ضمان نقدي يغطو  اما  يم  رصيد اتتسميني االئتماني  اتممنو   مع ضبرورة  -

  هبذا اتضبمان اتنقبدي تتسبديد الن يتضمن  تان  ج  يفوض اتلن   ى تسييا  يم

 رصيد اتمديوني  اتمست ق .  

صادرة مبن لنبو  ذاي تصبنيف دوتبو جيبد علبم الن ت بون ليبر  اللب     فات  لن ي -

تلنقض ولير مشروط  تدلع عند طلن اتلن  الو مصرف  طر اتمر ب ي علبم الن 

طلببن  علببمهببا إال لنبباءاً ؤتغااتجببدد هببذك ات فاتبب  تلقائيبباً وتفتببراي مما لبب  وال يببتل 

 مصرف  طر اتمر  ي. 

ضببماناي عينيبب  التببرى تشببما األسببمل واتعقبباراي واألراضببو علببم الن ال يببرهن  -

س ن  اتتاص ل  الو لأ ارل  وال ترهن السمم  اتتو يمتل ما لو نفس اتلن  وال يفب  

 هذا اترهن تلضماناي إال لموجن موالق   تالي  من مصرف  طر اتمر  ي. 

 .اتممنوح ت  ولقاً تلسياساي واتمعايير االئتماني  اتمصرلي  اتسليم الن ي ون االئتمان   1/2

  

 العنك. 1/1)اتم اتلنو  اتوطني ( الضيف اتم اتفقرة  4/11/2002تاريخ  88/2002* اتتعميل  
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لبببو  اتببب  انتتبببان ال بببد اتمسببباهمين تننضبببمال إتبببم مجلبببس اإلدارة تتفبببض اتتسببب ميني    1/5

 . االئتماني  اتممنو   ت  إتم اتنس ل  اتم ددة دلع  نقدي  وا دة

دة تعضببو مجلببس اإلدارة واتتبب أ د مببن يجببن عببدل اتتمييبب  لببو مببنح اتقببروض الو سببعر اتفائبب  1/4

  . ر اتسداد واتمدف من منح االئتمانمصاد

( من  بانون مصبرف  طبر اتمر ب ي وتنابيل اتمؤسسباي اتماتيب  ر بل 125ونصي اتمادة )

لأنبب   ال يجببو  مببنح م ايببا تفضببيلي  تعضببو مجلببس اإلدارة الو تسببميني  2012تسببن   15

 ون عضواً لو مجلس إدارتما  .لضمان السمم  لو اتمؤسس  اتماتي  اتتو ي 

         يجببن التببذ موالق  بب   مجلبب س إدارة اتلنبب  الو اتلجنبب  اتتنفيذيبب  اتمتبب وت  عنبب د مببنح الو تجديببد   1/3

  اتتسببميني االئتمانيبب     اتممنو بب  ألعضبباء مجلببس إدارة اتلنبب  ومجمببوعتمل االئتمانيبب  ، 

 0اي اتمتولرة والن يعرض اتغرض اتذي من الجل  يمنح االئتمان واتضمان

يجن عرض اتت اماي العضاء مجلس إدارة اتلن  لو  ا اجتمات تلمجلبس سبواء  انبي هبذك  1/6

تللنب  ، وان ت بون ال بد  الو اتشبر اي اتتالعب  االتت اماي تبدى اتفبروت اتم ليب  الو اتتارجيب 

 .لنود اتم ضر

ملبات  مبن رصبيد لو  ات  طلن ال د العضاء مجلس اإلدارة تفبض اتفائبدة الو إتغائمبا الو تصبل  1/7

 اسبتن اااتقرض ، يتل ت وين متصصاي إلجماتو اتت امات  لاتل ن  لو نفس اتسن  اتماتي  لعد 

إتبم سبيوت  نقديب   سبن السبعار    تلت ويبا يم  اتضماناي اتنق دي  اتمقدمب  واليب  ضبماناي  اللب

 . اتسوى م ا األسمل واتسنداي

 واتتو تنص علم:  2002تسن   3اتتجاري  ر ل ( من  انون اتشر اي 121يجن اتتقيد لاتمادة )  1/8

)) يضع مجلس اإلدارة سنوياً ت ي تصرف اتمساهمين ، الطنعمل اتتاص  لا انعقاد اتجمعي   

اتعام  اتتو تبدعم تلنابر لبو مي انيب  اتشبر   وتقريبر مجلبس اإلدارة ل ن ب  اليبال علبم األ با ، 

 - شفاً تفصيلياً يتضمن اتلياناي اتتاتي  :

يع اتملات  اتتو  صا عليما رئيس مجلس إدارة اتشر   ، و ا عضبو مبن العضباء هبذا جم  -1

اتمجلس لبو اتسبن  اتماتيب  ، مبن الجبور والتعبان ومرتلباي ومقالبا  ضبور جلسباي مجلبس 

ذت  ما  لض  ا منمل لوصف  مواف  اً لنيباً الو إداريباً الو  اإلدارة ولدا عن اتمصاريف ، و

 . الو استشاري الداك تلشر  لو مقالا الي عما لنو الو إداري 
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اتم ايا اتعيني  اتتو يتمتع لما رئيس مجلس اإلدارة ، و با عضبو مبن العضباء مجلبس  -2

 .اإلدارة لو اتسن  اتماتي  

 . اتم الآي اتتو يقترح مجلس اإلدارة تو يعما علم العضاء مجلس اإلدارة  -5

واتسبالقين  معبا  اتملات  اتمتصص  ت ا عضو من العضاء مجلس اإلدارة ات باتيين  -4

 . الو ا تياطو الو تعويض عن انتماء اتتدم 

مصبل   تتعبارض  الو اتمبديرين أل د العضاء مجلبس اإلدارة ليما اتعملياي اتتو ي ون -3

 . مع مصل   اتشر  

يجبن الن يرلبى لمبذا ات شبف تقريبر ولاتنسل  تللنو  وليرهبا مبن شبر اي االئتمبان،   

وض اتنقدي  الو االعتماداي الو اتضبماناي اتتبو من مرا ن ات سالاي يقرر لي  الن اتقر

مجلبس إدارتمبا تبنا اتسبن  اتماتيب  ،  بد العضباء  الي منمبا تبرئيس الو ت ون  د  دمتما

 . *( من هذا اتقانون102تمي دون إتنا لأ  ال اتمادة )

ويجن الن يو ع ات شف اتتفصيلو اتمشار إتي  رئي س مجلس اإلدارة وال  ب د األعضباء  

العضاء مجلس اإلدارة مسؤوتين عبن تنفيبذ ال ب  ال هبذك اتمبادة ، وعبن وي ون رئيس و

 .ص   اتلياناي اتواردة لو جميع األوراى اتتو نصي علم إعدادها ((

 -اتتسميني االئتماني  اتممنو   أل ارن العضاء مجلس اإلدارة : -2

دارة يجن الن ال تتجاو  اتتس ميني االئتماني  اتممنو   ت ا ال بارن العضباء مجلبس اإل 

مبع  رالسبماا اتلنب  وا تياطياتب مبن  %20وهل )األن واألل واألخ واألتبي ( مجتمعبين عبن 

ضرورة ات صوا علم ضماناي  الي  تغطو  يم  االئتمان اتممنوح وتوالر مصادر اتسب داد، 

مجلس اإلدارة ، ويجن الن  العضاءعلم الن تقر هذك اتتسميني االئتماني  واتضماناي من  لا 

اتممنو ب  تب   لو  رار تتصيص اتتسميني االئتماني  اتمعنومجلس اإلدارة  ال يشار  عضو

 . الو أل ارل 

 -تعامني العضاء مجلس اإلدارة مع اتلن  : -5

 

 2002تسن   3*  انون اتشر اي اتتجاري  ر ل 
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، علبم اتلنبو  2002تسبن   3( من  انون اتشر اي اتتجاريب  ر بل 108استناداً ال  ال اتمادة )

  -اتوطني  االتت ال لاآلتو :

تببرئيس مجلببس اإلدارة الو ال ببد العضببائ  الو ال ببد اتمببديرين الي مصببل      ال يجببو  الن ي ببون 

اتلنب .  ويسبت نم مبن  مبعملاشرة الو لير ملاشرة لو اتعقود واتمشاريع واالرتلاطاي اتتبو تبتل 

ذت  العماا اتمقاوالي واتمنا صباي اتعامب  اتتبو يسبمح ليمبا تجميبع اتمتنالسبين لاالشبترا  لبو 

ان اتعبرض األنسبن مقبدما مبن ال بد اتمبذ ورين ) رئبيس اتعروض علم  بدل اتمسباواة، لب ذا  ب

مجلس اإلدارة الو ال بد العضباء اتمجلبس الو  ال بد اتمبديرين(، ليجبن الن توالبى اتجمعيب  اتعامب  

اتعادي  علم ذت  وتتجدد هذك اتموالق  س  نوياً إذا  اني تل  اتعقبود الو االرتلاطباي ذاي طليعب   

ممانعب  مبن مصبرف  طبر اتمر ب ي ويسبت نم وذت  لعد ات صوا علم عدل  دوري  ومتجددة 

من ذت  عقود اتتسميني االئتماني  اتتو تقدمما اتلنو  ألعضباء مجلبس إدارتمبا ولبى اتسبقوف 

 .   واتضوالط اتم ددة لو اتتعليماي اتصادرة تللنو 

ولو جميع األ واا يمتنع علم ذي اتمصبل   مبن اتمبذ ورين ) رئبيس مجلبس اإلدارة الو ال بد     

الو ال د اتمديرين(  ضور الي من جلسباي اتجمعيب  اتعامب  اتعاديب  الو جلسباي مجلبس العضائ  

 اإلدارة اتتو يتل اتتداوا ليما  وا اتموضوت اتمتعلى ل . 

( مبن األشبتاص اتمشبار إتبيمل، يعب ا مبن منصبل  الو 108و ا من يتاتف ال  ال هذك اتمادة )

تسببن   3اتشببر اي اتتجاريبب  ر ببل ( مببن  ببانون 108وايفتبب  لببو اتلنبب  تقيببداً لأ  ببال اتمببادة )

2002.  

  -عضوي  مجلس اإلدارة : -4

يجببن علببم  ببا لنبب  مراعبباة ات صببوا علببم موالقبب  اتمصببرف اتمسببلق  ت ببا مرشببح    4/1

تعضوي  مجلس اإلدارة لعد موالاة اتمصرف ل شف لأسماء جميع اتمرشب ين تعضبوي  

ليان اتتباص ل با مرشبح مجلس اإلدارة مو ع من رئيس مجلس اإلدارة مرلقاً ل  االسبت

( مسبتولياً جميبع اتليانباي وذتب   لبا السبلوعين مبن انعقباد 47( مل بى )1مرل  ى ر ل )

وتنابيل مبن  بانون مصبرف  طبر اتمر ب ي ( 128اتجمعي  اتعمومي   يب  الن اتمبادة )

 نصي علم : 2012تسن   15اتمؤسساي اتماتي  ر ل 
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إدارة اتمؤسسببببب  تلمصببببرف رلبببببض تعيببببين الو ترشبببببيح الي شبببببتص تعضببببوي  مجلبببببس   

ورلببببض تعيببببين الو تجديببببد لتببببرة عمببببا الي مببببن اتماتيبببب  الو اسببببتمرارك لببببو اتعضببببوي ، 

دد  بببببويصبببببدر اتمصبببببرف اتتعليمببببباي اتتبببببو ت لبببببار اتمبببببوافين الو اتمفوضبببببين عنببببب  

 . *اتماتي  شروط تعيين وصن ياي و دود متصصاي  لار موافو اتمؤسس 

مجلبببس إدارة  تعضبببوي لرهبببا لبببيمن يرشبببح وي بببدد اتمصبببرف اتشبببروط اتواجبببن تو 

 . *اتماتي  اتمؤسس 

عضببببواً الو ال  ببببر لببببو مجلببببس  اتماتيبببب  لتعيببببين ويجببببو  تلمصببببرف إتبببب ال اتمؤسسبببب 

 اإلدارة من لير اتمساهمين .

الي عضبببو لبببو  *اتماتيببب  ن يقاضبببو نيالببب  عبببن مسببباهمو اتمؤسسببب  مبببا يجبببو  تببب  ال

 . انوناً ك مجلس إدارتما تتلف عن سداد اتت امات  االئتماني  تديما لعد إنذار

دارة اتمؤسسببببب  تعليمببببباي اتتبببببو تبببببنال العمببببباا مجلبببببس إوتلمصبببببرف الن يصبببببدر ات

 .”*اتماتي 
  

( 2(  الو ر بل )48( مل بى )1وعلم اتلن  ت ويد مصرف  طر اتمر ب ي لنمبوذر ر بل ) 

( يلببين جببدوا اتببدين تعضببو مجلببس اإلدارة لببو  اتبب  الن الصببلح ديببن عضببو 42مل ببى )

 . و تو ف عن سداد ديون مجلس اإلدارة موضوت ت ي اتتسديد ال

سبمل عضبوي  اللشأن إجبراءاي  جب   لورص   طرعلم جميع اتلنو  اتوطني  اتلات إجراءاي  4/2

 واتر ال اإلشراف إدارة   /مجلس اإلدارة تلشر اي اتمس اهم  وت ويد مصرف  طر اتمر  ي

 . لعد إجراء االنتتان لورص   طرلنست  من  تان ات ج  اتوارد من إدارة  

 -ؤون  انوني  تتعلى لأعضاء مجلس اإلدارة :ش 4/5

يجببببن علببببم العضبببباء مجلببببس اإلدارة ت مببببا مسببببؤوتياتمل لببببو إدارة اتلنببببو  اتقطريبببب          

 بببانون مصبببرف  طبببر اتمر ببب ي وتنابببيل اتمؤسسببباي اتماتيببب  اتصبببادر لموجبببن ال  بببال 

اتتاتيبببب  مببببع من ابببب  مببببا جبببباء لببببو تاصبببب  لبببباتمواد  2012تسببببن   15لاتقببببانون ر ببببل 

 . ( اتمشار إتيما العنك128)اتمادة 

 

 
 * تعريف اتمؤسس  اتماتي  مدون لو لداي   تان اتتعليماي 
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 -( :125اتمادة ) -

ي بببببدد اتمجلبببببس شبببببروط وضبببببوالط مبببببنح اتتسبببببميني االئتمانيببببب  ألعضببببباء مجببببباتس إدارة 

اتماتيبببب  ، مصببببرف واتمدرجبببب  لببببو سببببوى األوراى اتمؤسسبببباي اتماتيبببب  اتتاضببببع  تر البببب  ات

رجببب  تلببب  اتضبببوالط واتشبببروط مبببن تبببرلطمل لمبببل شبببرا   عمبببا الو  رالببب   تبببم اتد وتشبببما

 ات اني  ، واألطراف األترى ذاي اتعن   .

وال يجببببو  مببببنح م ايببببا تفضببببيلي  تعضببببو مجلببببس اإلدارة الو تسببببميني لضببببمان السببببمم  لببببو 

  اتمؤسس  اتماتي  اتتو ي ون عضواً لو مجلس إدارتما .

 -( :3،  4( لندي )127)اتمادة  -

اتقراراي اتصادرة   تقانون، الوا هذا اتماتي  أل  ال اتمؤسساي إ دى متاتف إذا تلين تلمصرف   

الصبب ان اتودائببع  ل قببوى  ببد يضببر لمببا  لتطببرتالن سببيوتتما الو منءتمببا تعرضببي  تنفيببذاً تبب  الو

 ببا الو لعببض  ذو  تلمصببرف الن يتتبب  بب ، ليجالو اتعمببنء  ن بب واتمسببت مرين الو اتببدائنين اآلتري

 اإلجراءاي اتتاتي :

 ر علم ال تنفيذي الو  تي ، ورئيستماتعيين مجلس إدارة مؤ ي من مساهمو اتمؤسس  ا -4

  سان اتمؤسس  اتماتي  اتمعني  .

 س اإلدارة الو  لار اتموافين  .إيقاف الو إنماء عما الي عضو من العضاء مجل -3

 ( :122اتمادة )  -

لصببف  شتصببي  عببن اتتسبب ائر  وتين لببار اتمببوافين مسببؤوالعضبباء مجلببس اإلدارة ي ببون ײ  

إهماتمل تعمدهل اإلضرار لما الو الو تصين اتغير نتيج    اتمؤسس  اتماتيواألضرار اتتو تصين 

الو تقببديممل معلومبباي  معلومبباي ذاي صببل  لنشبباط اتمؤسسبب  اتماتيبب  الو إتفببائملالو تقصببيرهل 

سببواء تلمسبباهمين الو تلمصببرف، وت ببون اتمؤسسبب  اتماتيبب  مسبببؤوت  عنمببا تاطئبب  الو مضببلل  

الن يقاضبو نيالب  عبن مسباهمو  ويجو  تلمصبرف اتتسائر واألضرارتل  لاتتضامن معمل عن 

 اتمؤسس  اتماتي   ا من تسلن لو تل  اتتسائر واألضرار .

 ( :150اتمادة )  -

ات سبالاي إتطبار اتمصبرف  وومرا لب  لبار اتمبوافينوعلم مجلس إدارة اتمؤسس  اتماتيب  ײ  

الو   دو  الي المر  بد يمبدد الو يبؤ ر علبم سبمع  اتمؤسسب  اتماتيب  الو مر  هبا اتمباتو دلوراً عن

 .عند  دو  الي متاتف  تلقانون الو تعليماي اتمصرف   
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 : (146اتمادة )  -

ريما ومشبرليما وو نئمبا إدارة اتلنو  ومديريما ومستشبا   ي ار علم رؤساء والعضاء مجاتس         

وتلرائما وسائر اتعباملين لمبا ، إعطباء الو  شبف الو اإللصباح عبن اليب  معلومباي الو  ومراسليما

ئى الو مستنداي عن عمنئما الو  سالاتمل الو ودائعمل الو الماناتمل الو موجبوداتمل الو لياناي الو و ا

اتتبب ائن اتتاصبب  لمببل ، الو مببا يتعلببى لمببل مببن معببامني الو شببؤون ، وذتبب  إال لببو ات بباالي 

 اتمرتص لما لمقتضم ال  ال هذا اتقانون ، وولقاً تلشروط واتضوالط اتتو يضعما اتمصرف .

واتجمباي ، ويابا  تي  لو اتفقرة اتسالق  لبو مواجمب  جميبع األشبتاصويسري ات ار اتمشار إ 

 ائماً  تم لعد انتماء اتعن   لبين اتعميبا واتلنب  ، الو لبين الي مبن األشبتاص اتمشبار إتبيمل لبو 

 .  اتفقرة اتسالق  واتلن  ألي سلن من األسلان 

تمر بب ي يفيببد  مببا يرجببم مببن اتسببادة العضبباء مجبباتس اإلداراي إرسبباا تأ يببد تمصببرف  طببر ا 

 علممل لمذك اتمواد لموجن  تان يرسا لاسل م الا مصرف  طر اتمر  ي.

( مببن جميببع األعضبباء ات بباتيين 30( مل ببى )2والن يببتل تو يببع اتتعمببد واإل ببرار اتمرلببى ر ببل ) 

 .ومرش و عضوي  مجاتس االداراي

 لببار وي، ااإلداراي ات بباتيين، واتمرشبب ين تعضببوي  مجبباتس االدارعلببم جميببع العضبباء مجبباتس  -

وموالبباة ( 33( ومل ببى )30مل ببى )اتتو يببع علببم نمببوذر اتتعمببد واال ببرار اتمرلببى  اتمببوافين

 .2/2007  اتمصرف اتمر  ي لما لو لضون السلوعين من تاريت

  -:*اإلدارةمجلس  العضاءي آلام  -3      

وتناببيل  ( مببن  ببانون مصببرف  طببر اتمر بب ي128(،)121(،)117اتمببواد ) إتببماسببتناداً  3/1

  -، يجن علم اتلنو  اتوطني  االتت ال لاتتاتو:2012( تسن  15ر ل ) اتمؤسساي اتماتي 

واتلبدالي اتتبو يتقاضباها  واألتعبانوضع الئ   تنال ت ديد والسس ا تسان اتم الآي  -أ

تنفيذيب   الو إداريب  الو إشبرالي  العمباامقالا مبا يقومبون لب  مبن  اإلدارةمجلس  العضاء

لبو نمايب  اتعبال.  اإلدارةاتتو تبو ت علبم العضباء مجلبس  لاتلن  لما لو ذت  اتم الآي

ام   ب   اتع ب م اتجمعي وتعرض سنوياً عل اإلدارةعلم الن تعتمد هذك اتنئ   من مجلس 

 اتسنوي تلنار لو ات سالاي اتتتامي  تللن .  و اجتماعما  ل

 

 )إتم جميع اتلنو ( 14/1/2008تاريخ  6/2008* تعميل 
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سبان ( لبو  اللو اتفقرة ) إتيماتسجيا جميع اتم الآي واتلدالي واإلتعان اتمشار  -ب

 اتتقارير اتماتي .  إلعداداتمعايير اتدوتي    اتدتا ولقاً تما تقتضي

اتليانبباي اتماتيببب   إعبببدادوعنببد  (1/2008) يعمببا لمببذك اتتعليمببباي اعتلبباراً مبببن تاريتبب 

    . 51/12/2007وات سالاي اتتتامي  تلعال اتمنتمو لو 

 -م الآي ولدالي اتشر اي األعضاء لمجاتس اإلدارة*: 3/2

م اتلنو  عند دلع الي م الآي الو لدالي الو مست قاي الترى تلشر اي األعضاء يجن عل

مجاتس إدارتما، اتت قى من دلع اتملل  لاسل اتشر   الو ت سالما ملاشرة، وال يجو  دلع ل

 هذك اتملات  اتم مم ا اتشر   لمجلس إدارة اتلن .

 -م الآي العضاء مجلس اإلدارة واإلدارة اتتنفيذي ** : 3/5

( مببن 282-288رة إتببم تعليمبباي مصببرف  طببر اتمر بب ي اتببواردة لاتصببف اي )لاإلشببا

لشأن اتملادئ اترئيسبي  تسياسب  ونابال ت ديبد  2011 تان تعليماي اتلنو   تم نولملر 

لشبان م البآي ( 235واتتعليمباي اتبواردة لاتصبف   ر بل )اتم الآي وات بوال  لباتلنو  ، 

 العضاء مجلس اإلدارة .

ي اتتأ يببد علببم اتلنببو  اتوطنيبب  لضببرورة االتتبب ال لاتملببادئ يببود مصببرف  طببر اتمر بب 

واتضوالط اتمذ ورة لو اتتعليماي اتمشار إتيما العنك عند ت ديد م الآي العضاء مجلبس 

اإلدارة والعضبباء اإلدارة اتتنفيذيبب  لمتتلببف مسببتوياتمل عببن اتسببن  اتماتيبب  اتمنتميبب  لببو 

اا مببن األ ببواا عببن اتم الببآي ، وعلببم الال ت يببد هببذك اتم الببآي لببأي  بب 51/12/2012

، مبع ضبرورة اتتب ال اتلنبو  لاإللصباح عبن هبذك  2011اتمقررة تمل عن اتعبال اتسبالى 

اتم الآي ولقاً تمتطللاي  انون اتشر اي وتعليماي مصرف  طر اتمر  ي اتمشبار إتيمبا 

 العنك .

ن مصبرف وسوف يتل تو يبع اتجب اءاي اتمناسبل  علبم اتلنبو  اتمتاتفب  ولقباً تمبواد  بانو

 . 2012تسن   15ر ل وتنايل اتمؤسساي اتماتي   طر اتمر  ي 

  12/10/2002تاريخ  78/2002* تعميل 
 ( اتوطني  )إتم اتلنو  25/1/2015تاريخ  5/2015** تعميل 
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 ( Country Riskاالئتمانية لدى البلد )تركز المخاطر  -ح

 

 لى البنوك الوطنية إ
 

 -تعاريف : - 1

 والعبررارار التاليررة الاعرران  لتكتاررارتكررو   بهرر ا التعتياررارألغرررات تطبيررت التعتياررار الرروار   

   -الاوضحة قري  كل  انها أيناا ور ر بالتعتياار :

لرار  و وشركاته التابعرة  الرل ك وفروعه يشال الاركز الرئيس  لتبن : البنك

 قطر.

تشال كافرة أنرواا االئتارا  والتاويرل الاباشرر وغيرر الاباشرر الاانرو   : التسهيالر االئتاانية

 ا  البنك عتى أسس تقتي يه أو إسالاية. 

تشال كافة أنواا االسرتثاارار الااليرة لتبنرك سروار باررت االتورار أو  : االستثاارار الاالية

  -حتفاظ وتتضا  اا يت :اال

 الاساهاار ف  رؤوس أاوال الشركار. -1

السررن ار واال ونررار وأورات الرر ي  واللرركوك الترر  يلرر رها القطرراا  -2

الحكوا  أو غيرر الحكروا  سروار كرا  إلر ارها وتسرويقها  الرل أو 

 لار  البت . 

حلررا االسرررتثاارار فرر  الاحرررافظ واللررنا يت االسرررتثاارية بكافرررة  -3

  أنواعها.

 Under writingتعه ار االكتتابار  -4

األرل   ل ى البنروك 

 والاؤسسار الاالية

: 
 

وتشال كافة أنواا اإلي اعار والقروت واألرل   األلرى لتبنك لر ى 

 البنوك والاؤسسار الاالية.

تشررال أارروال البنررك الاوظفررة فرر  التسررهيالر االئتاانيررة واالسررتثاارار  : األاوال الاوظفة

 ألرل   ل ى البنوك والاؤسسار الاالية.الاالية وا

الحكواة وأوهزتهرا وهيئاتهرا والاؤسسرار والشرركار التر  تاتكهرا بنسربة  : القطاا الحكوا 

111%. 

  القطاا شبه الحكوا 

: 

الرى  %01الشركار والاؤسسار الت  ياتتك فيها القطاا الحكوا  نسربة 

 .%111أقل ا  
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الاؤسسررار والكيانررار القانونيررة االلرررى بلررالف االفرررا  والشررركار و : القطاا اللاا

 الا كور  ف  القطاا الحكوا  وشبه الحكوا . 

االئتاانيرررة الررراطر ال

 ل ى البت 

 

: 

تشال كافة االاوال الاوظفة ا  البنك ل ى البتر  االونبر  الواحر  سروار 

ل ى القطاا الحكوا  و شبه الحكوا  او القطراا اللراا برهو  وكر لك 

الاضاونة ا  ه ا القطاعار فر  هر ا البتر و كارا تشرال اطالبار البنك 

كافة االاوال الاوظفة ار  البنرك لر ى فروعره وشرركاته التابعرة العااترة 

 به ا البت  .

ويستثنى ا  الاطر البت  االاوال الاوظفة ف   لك البت  ا  قبل فرروا 

 البنك وشركاته التابعة العااته به.

 .( 2  تحال وز  الاطر "لفر" وفقاً لبازل )البت ا  الت : بت ا  الفئة االولى

  .(2لبازل)  وفقاً  %01أو21البت ا  الت  تحال وز  الاطر  : بت ا  الفئة الثانية

              وفقرررررراً  %01البترررررر ا  الترررررر  تحاررررررل اوزا  الرررررراطر اكثررررررر ارررررر   : بت ا  الفئة الثالثة:

 .(2لبازل)
 

 -الح و  القلوى لالاطر البت : -2

  -البت  الواح  : لتركز الالاطر االئتاانية ل ىعتى البنوك ع م تواوز السقوف التالية يوب  2/1

 .رأس الاال واالحتياطيار  ىلالنسبة ا 

 %201    بت ا  الفئة  االولى  

 %111     بت ا  الفئة الثانية 

  %01     بت ا  الفئة الثالثة 
 

 يستثنى ا  السقوف الا كور  بت ا   ول اوتس التعاو  اللتيو  .2/2

يراعررى عنرر  احتسرراب التسررهيالر االئتاانيررة ضررا  الرراطر البترر ا  الرر  الرلرري  او السررقف   2/3

 الاانو  ايهاا اكبر.
 

 -الاطر البت  : إ ار  -3

 لبت ا .ال ار  الاطر اعال  وإورارار اإل ار يوب توافر سياسة اعتا   ا  اوتس  3/1

 الاطر البت ا  والتحكم بهرا وتحتيل لتق يرالبنك  وهيكل الاطر نظام يناسب حوم إنشاريوب  3/2

 .وأ  يتم اراوعة  لك بشكل سنوي
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وفقراً  اليهرا ينتار يوب تح ي  سقف فرع  لكرل بتر  فر  اطرار السرقف العرام الاحر   لتفئرة التر   3/3

واعتارا  هر ا السرقوف ار    ول  لكرل بتر الحتااالر التلترف التر  ينطروي عتيهرا التلرنيف الر

 اوتس اال ار  وتح يثها بشكل  وري وفقاً لالح اث والاتايرار ال ولية. 

لتبت ا   ار الالاطر العالية او الت  تفرت قيو اً عترى  ةيوب تقتيا حوم السقوف الاانوح  3/4

 . تحويل العاالر 
 

 -:تلنيف االئتاا  الاانو  لت ول وتح ي  الالللار   -4

تطبررت تعتياررار الالرررف اللالررة بتلررنيف حسررابار االئتاررا  وتح يرر  الالللررار عتررى 

باالعتبار عن  التلنيف الراطر الر ول الارتبطرة  األل االئتاا  الاانو  لتعاالر لار  قطر اع 

 بهؤالر العاالر . 

و  بالبترر  االونبرر  )الرر يالحكوايررة  هأاررا بالنسرربة لالئتاررا  الاانررو  لتوهررار الحكوايررة وشررب

 إ اانررتظم الوتلررنيف الحسرراب غيررر  لرره تقيرريم  وري إورررارالاضرراو  انهررا فيوررب  أو السرريا ية(

  -تحقت ف  شأنه أي ا  الشروط التالية:

 توقف ال ولة ع  س ا  ال ي  .  4/1 

 الو ولة .   إعا   أوقيام ال ولة بتـأويل الس ا  4/2 

  .توقف ال ولة ع  س ا   يونها ل ى الوهار االلرى 4/3 

 سعر ال ي  السائ  ف  السوت اقل ا  سوالر البنك.  4/4 

 .ل اة  يونها عتى ووو   الئل عتى ع م ق ر  ال ولة 4/0 

انتظم والحلول عترى رأي  اراقرب  ي  الاللا الاقتر  لكل  ي  غير وينبا  عتى كل بنك تح    

 عام. الحسابار اللارو  بشأنه واعتاا ا ا  الرف قطر الاركزي ف  نهاية كل 

 .9/2112يعال به ا التعتياار اعتباراً ا  تاريله    

 -البيانار الاالية* : -0

تعتيارار هر ا ال( ار  202-200باإلشار  الى تعتياار الالررف الاركرزي الروار   باللرفحار )

( 142يوب عتى وايع البنروك تعبئرة النارو   الارفرت اتحرت رقرم )واللالة بالاوضوا أعالا . 

و لررك فرر  اوعرر   2119قطررر الاركررزي برره شررهرياً اعتبرراراً ارر  نهايررة يوليررو الرررف  واوافا  

 أقلاا اليوم الثاا  ا  الشهر التال .

 
 )إلى جميع البنوك(  7/7/9002تاريخ  46/9002* تعميم رقم 
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 االســــتثمارات لصالح البنك: لثا  ثا

  
ماا لل422ل–ل422*باإلشااا إلى االلمات مااا لمراا ملكزاا لل م اااأرلبا راا  ا ل  كااا ل

لللبشااات لمات ماااا ل الااام ملل الاااميما ل لل ما  ااا لل4104مات ماااا لل ب ااا أل مااالل امااا ب للاماااا 

  جا لل م حا ل ل اما   ل،لفمدلمم  لىدخاللماد ال لعتللهذهلل مات ما ل ل الام مل ماا  لعتاللل

للل مب   ل د اهل:ل20/4102با مام  لبا مات ما ل ل الم ملل م فم ل

ما لل4/6/4102لعتللجم ا لل ب ا ألل  ماأل لب اذهلل مات ماا ل ل الام مللعمباا لرلما لما  خا 

كائم ل د  الفيلما  خلرد  لهاذللل ماما  لفايلنحا  لالام ل شا  لما لما  خا لماا ج ل رلمجا أل ل

 ااأرلباذ ألفيلممد دلهذهلل م ت ل مب  ل لك   لعت  لل امابا ل تمرا ملل م فيل ا  ل نب ل رلب أل

ل مب  ل لزت لممد دلل م ت ل تب لف  لم لكبللل مر ملل م اأرل.لم ح ارلل مجا ألل مائ 

 سقوف وضوابط االستثمارات لدى البنوك  -أ

ل-:   رل:لم  ظ للأل  لقلل ما   ل

ل- مشمللمال تيل:

 -(ل:Equity Instrumentsل متا  ل)لل الميما ل لفيل د ل ل م ق -0

ل مشمللل الميما ل لل ما   لال لءلدلخلل  لخا جلكز ل:

ل

 -(ل:Debt Instrumentsل الميما ل لفيل د ل لل د  ل ل را أل) -4

ل مشمللل الميما ل لل ما   لال لءلدلخلل  لخا جلكز ل:

 

للألال  لل ممدل   ل ن  لل ممدل   لباالمي اءل ال  لل ش اا لل مابا ل ل أم ت ل.ل0/0

 رااالل مالاااهما لفاايل و لل ماا لللل شاا اا لن اا لل مالاااهم لباالاامي اءلل0/4

ل.لل ش اا لل مابا ل ل أم ت ل

  دل لل مشا ا لفيلبا لم لل الاميما لل جمااعيلمياللل را اد قل ل م اافظلل0/2

ل.ل الميما   لبمخمتمل   لع ال

ل.لل را أل لألد ل للألخ ىلل ميل  الر  ل م قلمتا  لل0/2

ل)ى للجم  لل ب  أ(لل4/6/4102ما  خلل20/4102*لمام  ل
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لل-:ا ل ل)م ال  لى لل  للل مالل ل  م از ا (لالم ملل الميمل-2

 النسبة إلى رأس المال واالحتياطيات البيان 

سقف إلجماال  محظةاة اروراا المالياة بنواي)اا اأدوات حقاوا 

 الملكية وأدوات الدين والصكوك( .

52% 

 %52 سقف إلجمال  اروراا المالية خارج قطر .

 متداولة بارسواا :سقف إلجمال  اروراا المالية غير ال

 داخل قطر :

 خارج قطر :

 

51% 

2% 

ساااقف لثساااتثمار هااا  الج)اااة الواحااادإ وبماااا ال يجااااو  إجماااال  

التعار  للمخااطر ااالساتثمار واالاتماان( المحادد مان المصاارف 

 المرك ي للعميل الواحد أو للمؤسسة المالية الواحدإ .

 

2% 

ل

ل-: المي للم لجم  لل الم ملل مب   ل عالهلمال تيل

 لقلل اااد  ل ل راااا ألل رااااد إلمااا ل ا مااا لد  ااا لكزااا ل  لل محااام   لم  اااال  ل   

 ل راد إلم لمر ملكز لل م اأرل.

 لقلل اااد  ل ل راااا ألل رااااد إلمااا لل ب ااا ألل  ز  ااا لل م خرااا لمااا لل مرااا مل   

 ل م اأرل.

 (ل فمارل باألل)%  (لالا لءلدلخالل4   لقلل د  ل ل را ألل ميلمممم لب أ لمخاز ل)ر

كزااا ل ممااا ف لف  اااالل شااا  زلل موهتااا لإلد لج اااالحااام لل مالااام ىللأل للمااا لل لخاااا جل

(ل فماااارلLCRل م جااا دل لل الاااائت لعا  ااا لل جااا دإلل مااايلممحااام  ال الاااب لم ز ااا لل الااا    ل)

 مات ما لمر ملكز لل م اأرل،لب  ثل ل أ دلىجما يلل ماا  ل تمخااز ل)ل الاميما ل

  لعم ال(لعا لالامملل م ااألل ما اللل ل ئمما (ل دىلل ج  لل  ل دإل)ال لءلموالال لما   

لل م ددلم لل مر ملل م اأرل.ل

ل الااا دل ل لألذ  اااا ل    لقلل اااد  للألخااا ىلل مااايلمراااد هالل  ا ماااا لل4/0

ل ل ب  أل ل ش اا ل.

 د ل لل د  ل راا ألل مم  الللإلالاالميلذل لزب اا ل   لقلد ا لل رااد إلل4/4

ل.لم لكبللل  ا ما ل ل ب  أل ل ش اا ل
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ل-:لل الميما لفيلل ش اا لل أم ت :ليا  ارل

ل-ما  ملل ش ا لل أم ت ل:

ل ش ا لل مالاهم ل  لن  لل مالاهم لل ميل الاه لف  الل ب أل  ما للماتي  لرلهاماارلعت  االما لخااللل

فااتاي لماا لل%41للشاا اام لل مابااا لعتاالللالاام  لذهلبز  ماا لمباشاا إل  لن اا لمباشاا إلماا لخااال

  الما  ال  ل كللم لذ ألم لمال يب ل ج دلمتي  لها ل  ل فمارل تموش ل ل ل ح لبزلل مايلم اددهال

لل ماا   لل د    لإلعدلدلل مما   لل ما   ل.

ل-ل الم مل)م ال ب لى لل  للل مالل ل  م از ا (ل:

 مالااااهما ل ل مم  ااالل جم ااا ل) شااامللل ل%23الااامملىجماااا يل جم ااا لل شااا اا لل أم تااا ل

 ل ما حا ل تمخاز لب ا(ل.

 شامللل مالااهم ل ل مم  الل جم ا لل ما حاا لل%43الممل الالميما لفيلل ش ا لل  ل ادإل (

  تمخاز لب ا(ل.

ل-يا يارل:لل الميما لفيلل اما ل ل) تب  أللإلالالم  لفمز(ل:

 مااالل ل  م از ااا لماا ل  لللل%01الاامملىجمااا يل جم اا ل  اا لالل الااميما ل لل اما  اا لب الااب ل

ل  شمللذ أل:

 ل اما ل لل ممت ا لب   لل الميما ل)ال لءل تمتج  ل  لل مماج إ(ل. -0

 ل مالاهما لفيلل ر اد قلل اما   لن  لل ممدل   ل. -4

 ل را ألل اما   لن  لل ممدل   لل ميلمميلل ر لمتا  لشائا لفيلل اما ل. -2

ل- لباارل:لمات ما ل خ ىل:

أ ااادإلمالاااهمم لفاايل رلشاا ا ل  زبااقلعت  ااالما  ااملل شاا اا ل ل جاا ألمالاااهم لل ب ااأل  ل -0

 ل أم ت لى لبادلل  ر للعتللم لفم لمالبم لم لمر ملكز لل م اأرل.

مالاااهم لزتاا لاافاا لل مالاام دل لل ماايلميباا لمالااج للل موالالااا للعتااللل ب ااألكبااللك اماا لبااتر -4

ل ما  اا لل ل شاا اا لل ماايل  ناا لل الااميما لف  ااالماا لل ج ااا لل  الاام  لل مخمراا لفاايلل ااد ل

 ل متادلم لر م ال ل  م اظلب ال اذ ألم ف  لم أل  ا لعم م ا ل  االمدكما لالا   ارلإلزاالال

 ل مر ملعت  الع دلزت لذ أل.
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 جاا لل  راا للعتااللم لفماا لمجتااالللإلدل إلعتااللل مالاااهما لل يابماا لفاايل و لل مااا للل -2

 ل ش اا ل.

عتللاللب أل ح لال االا ل ح لبزل ىجا لءل لعماللماممادإلما لمجتالللإلدل إل  ل ج ل -2

ل م األل  ئ اليلبا  الب ل    الل ب  أللألج ب  لم ظ لم ظ امل ما لللل ب األفايلل الاميما ل ل

 ل ما   ل ال ل   لع ال ل    لم  ال م ا لىدل إلل مخاز لل خار لب ال.

 -ف مال ماتقلبا الميما ل لفيلل اما ل ل: -3

  ج ل خذلم لفم لمجتالللإلدل إلل مالابم لعتاللمياللهاذللل  ا الما لل الاميما ل  حا ل

 ال اال للالميما   ل  ل.

 .ج لمالج للل اما ل لل مشم لهلباال لل ب أل  لباال ل   لش ا لم لش اام لل مابا ل  

 مزب ااقلل ماااا   لل م االااب  لل خاراا لب  ئاا لل م لجااا ل ل م االااب ل تموالالااا لل ما  اا ل

مم اا  لهااذهلل الااميما ل ل ل عممااادلعتااللذ ااألفاايلماا جاا لل مالااا للإلالااالم  لع اادل

ل الم الألعتللهذهلل اما ل ل ل  ر للعتللمم   لال  رل  الما لكباللشا ا لمالاممت ل

 ممخرر ل ماممدإل.

 ج لل  مأل لبالم ملل الميما ل لل  ل دإلفيلهاذللل ماما  لعتاللمالام ىلل ب األل ا ز يلفايل -6

 ف  عا ل شا اام لل ماباا لدلخالل خاا جلكزا ل فماارل مااللكز ل عتللل مالم ىلل مجم ل تب اأ

(لماا لامااا لمات مااا ل210(لماا لمات مااا للإلشاا لملل مجماا لبا راا   ل)2/2  دلبااا  م إل)

 الا مل ام لفا  لل   لماا لم لهاذهلل مات ماا (لل203)ر   لل4104ل ب  أل ملل ام ب ل

 ل ما   لل مم  إلعتلل رلمجا أل ل  ذهلل الم مل فمارل ذ أل.

 -حات بشأن سقوف االستثمارات* :إيضا -ب

عا لالام ملل الاميما ل ل،ل بشات لل20/4102باإلشا إلى للمام  لمر ملكز لل م ااأرل كا ل

 عاالهل ل مايلمزتا لما لل(لبا ب ادل لبااارلباا مام  لل ماد  6لالم الا ل لبا لل ب  ألع لل  م إل كا ل)

ل ب األل ا ز يلفايلكزا ل جم ا للل ب  ألل  مأل لبالم ملل الميما ل لل  لل دإلبا مام  لعتللمالام ى

لف  ع ل ش اام لل مابا لخا جلكز ل.
ل

ل)ى للجم  لل ب  أ(لل01/6/4102ما  خلل24/4102*لمام  ل
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  ح لل مر ملل م اأرل   لف مال ماتقلبا    ال ل ش اا لل مابا ل تب ألخا جلكزا ل ل خاحاا ل

الام ملل ا ل دإلباا مام  للالاميما ل ل  كاب لل التزا للإلش لف  لفيلل بتدلل مح ملفإ  ل الامي للما لل 

متألل    ال ل ش اا لل مابا ل تب ألبا خا جلفيل   لقلل د  ل ل را ألل ميلمراد هال  لمحام  ال

ل  ا م ل  لل ب األل م ااأرلفايلل بتادلل محا ملألنا ل لىدل إلل الا    لل م ت ا ل ت ا ال  لل شا ا ل

ش لف  لل مح   ل،ل ف ماالعادللذ األمزباقلل مابا لفيلل بتدلل مح مل  لألن ل لممزتبا لل التز للإل

لالم ملل الميما ل لعتللل ب أل مجم عم لدلخلل خا جلكز ل.ل

 شراء البنوك نسبة من أس)م)ا اأس)م الخ ينة( -ج

بإرادل لكاا   لل4114(ل الا  ل3بمااد لل  ااا لل ماا   ل كا ل)ل4116(ل الا  ل06لالم ادلرل تما   ل ك ل)ل

 لالام ادلرل،لبشت له ئ لكز ل ألال لقلل ما   ل*ل4113(ل ال  ل22ك ل)ل ش اا لل مجا   ل ل للل ما   ل 

ل4104 الا  لل02لل كا ل م ظ  لل موالالا لل ما  ا لم لكا   لمر ملكز لل م اأرل044ل مادإللى ل

ماا للألالاا  لل%01 مااا ل تب اا ألىعااادإلشاا لءل الااب لماا ل الاا م ال لممجااا ألل،ل مباا  ل راا ال د اااهل

ل- لل ما   :ل مرد إلش  ز لل مم دلبا مات ما

لل  مأل لبا ح لبزل ل ج لءل لل م   ذ  لل م ظم ل ذ أل ل راد إلم له ئ لكز ل ألال لقلل ما   .ل-

ل   للماللل ب أل ل م از ام .عد لل خالللبترل الب لم لل  ال للإلش لف  لل م ال ب لل-

 لالم   لماا جا لاافا لل مااا(لبشت لا IFRSل ما   ل)ل  مأل لبمالممحيلب لل ماا   لل د    ل تمما   لل-

لل ميلمم لعتلللال  لل ب ألل مشم لإلاذ ألز  م للد لج ال ل فراحلع  الفيلل ب ا ا لل ما   .

ل-:ل4104 ال  لل02(لم لكا   لمر ملكز لل م اأرل م ظ  لل موالالا لل ما   ل ك ل044ل مادإل)"

راا مل ل مالااجت لاشاا اا ل"ل ل جاا ألألرلماا لل موالالااا لل ما  اا لل خاحااا ل  كاباا ل ىشاا لملل م

مالاهم لمز حل ال م ال الامما لل اا ل،ل  لممتأل  ارلم ل الا م البشااللمباشا ل  لن ا لمباشا ل،لى ل

ىذللاا لذ أل م ج ل مال   لمد     ل،ل فيلجم  للأل  للل جا لل امختالم  اال فماارل تز  ما ل خااللل

لم لذ األ،ل جا أل تموالالا لل ل مدإلل ميل  ددهالل مر مل ما  ا لشا لءل الاب لما ل الا م ال،ل لالمي اءر

ل فمارل تح لبزل لإلج لءل لل ميل رد لب الك ل لم لل مجتلل.

لموالال لما   ل  لمم  لمال  ال للئمما   ل  لك   لبحما ل ال م ا"ل.لر  ل ج ألأل
ل

ل

لما   لبشت له ئ لكز ل ألال لقلل ل4113 ال  لل22با لم لدل)ل ما   ل ك للعد  ل4111 ال  لل01ل ك *ل فمارل تما   ل
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 التعامل في أدوات الصرف األجنبيرابعاً: 
 والسوق النقدي لصالح البنك 

 
 
 -ضوابط تعامل البنوك في الصرف األجنبي والمشتقات وأدوات السوق النقدي لحسابه: - 1

يجب وضع سياسة شاملة معتمدة من مجلس إدارة البنك ) أو المركز الرئيسي للبنووك  -

في عمليات الصرف األجنبوي والمشوتقات وأدوات  األجنبية( تحدد أهداف تعامل البنك

السوق النقدي ، وتحدد األسس والضووابط واججوراتات اجداريوة والتنيي يوة والرةابيوة 

التي تحكم تعامالت البنوك فوي هو ل المشقوقتقات واألدوات ، ويجوب علو  مجلوس إدارة 

تيهماً لهوا بشوكل توام البنك عند اعتمادل له ل السياسققة ، و متابعته لتنيي ها وأن يكون م

وآخوو اً فووي ااعتبووار طبيعووة هوو ل المعووامالت والمشووتقات والمخوواطر المحيطووة بهووا موون 

ومخوواطر   (Market Risk)ومخوواطر السوووق  (Credit  Risk)مخوواطر اائتمووان حيوو  

والمخواطر القانونيوة  (Operational Risk)ومخاطر العمليوات  ( (Liquidity Riskالسيولة 

(Legal Risk) .  

يجووب أن يكووون هنالووك سووقوف تعاموول فووي الصوورف األجنبووي والسوووق النقوودي كنسووبة  -

 مئوية من  حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات. 

يجوب علو  اجدارة العامووة للبنوك واجدارات المعنيووة وضوع سياسووات وإجوراتات عموول  -

وضوووووابط تيصوووويلية توووون م تنييوووو  هوووو ل العمليووووات ،يراعوووو  فيهووووا فصوووول السوووولطات 

المسئوليات والواجبات مع تحديود وتن ويم تسوجيل المعوامالت تصاصات وتحديد وااخ

   0وأعمال القيد المحاسبي وفصل  لك تماماً عن أعمال غرفة التداول والخزينة

      -عمليات الصرف األجنبي الحاضرة واآلجلة وحقوق الخيار وغيرها: -2

 عامالت. تحديد سقوف للبنوك المتعامل معها فيما يخص ه ل الم -

      FOREIGN EXCHANGE, FORWARD, FUTURE, OPTIONS, OTHERS)) 

تحديد سقوف للتعوامالت ومراكوز العموالت األجنبيوة الميتوحوة الحاضوقرة  واآلجلوة فوي  -

 أي وةت .

 0تحديد حد أةص  آلجال استحقاق العقود اآلجلة والمستقبلية    -
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وك لك  ججموالي  ،تحديد حد أةص  للخسارة المسموح بها لكل معاملة أو مركز ميتوح    -

 ،المعامالت والمراكز الميتوحة وإجمالي الخسارة المسموح بهوا خوالل الشوهر والسونة

عل  أن يراع  عند تحديد سوقوف هو ل التعوامالت والمراكوز الميتوحوة والخوقسائر أن 

 -في الحاات اآلتية : تحدد 

   DAYLIGHT POSITION      ل النهار خال -

     OVERNIGHT POSITION      خالل الليل  -

  STRATEGIC POSITION    المراكز ااستراتيجية    -

  -: )Interest Rate Gapping(  فجوات أسعار اليائدةسقوف  -3

  أسعار اليائدة فجواتتحديد حد أةص  آلجال    -

(MAXIMUM DURATION OF INTEREST GAPPING.                                                    

 (. (MAXIMUM AMOUNT OF GAPPING اليجواتتحديد حد أةص  لحجم   -

بالنسوبة  ((MAXIMUM LOSS IN GAPPINGا تحديد الحد األةص  للخسارة المسموح بهو  -

 0عملية وخالل السنة لكل 

                                  يائووووووووووودة التبادليوووووووووووةتحديووووووووووود حووووووووووود أةصووووووووووو  اجووووووووووول وحجوووووووووووم أسوووووووووووعار ال  -

(DURATION AND VOLUME OF INT.  RATE SWAP)  حقووق  مقرون بنسبة مئوية من

  0الملكية أو إجمالي الموجودات

عل  كل بنك وضع تعليمات يعتمدها مجلس اجدارة بشأن سقوف التعامل في السوق النقدي  -4

 ن حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات.والصرف األجنبي كنسبة مئوية م
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 تركزات الودائع واالئتمان خامساً : 

 بنوك والمؤسسات المالية لل
 

 -تعاريف: -1

تعتبر البنووك والمؤسسوات الماليوة المرتببوة ببععوىا   و   البنوك والمؤسسات المالية:  -     

أو أكثر( بمثابة بنك واحد ألغراض احتساب الحدود  %02أساس  الم كية المشتركة ) 

 ع الفروع والمؤسسات التابعة والشقيقة بكافة الدول. القصوى بما في ذلك جمي

كافوة الماوابر ائتتمانيوة الناجموة  و   ل بنووك والمؤسسوات الماليوة: التركواات ائتتمانيوة -   

  -وتشمل: ) اارج المياانية(وغير المباشرة  )داال المياانية (المبالبات المباشرة 

  -)أ( البنود داال المياانية:

 دى البنوك والمؤسسات المالية. ائيدا ات ل -

 القروض الممنوحة ل بنوك والمؤسسات المالية. -

 ائستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية) تشمل المساهمة في رأس المال(.  -

                     أرصوووودة الحسووووابات الجاريووووة لوووودى البنوووووك والمؤسسووووات الماليووووة المراسوووو ة -

 (Nostro)ات الجاريوووة المكشووووفة ل بنووووك والمؤسسوووات الماليوووة وأرصووودة الحسووواب

 (.Vostro)المراس ة 

القوووروض والتسوووىيتت ائتتمانيوووة الممنوحوووة ل عموووتا بكفالوووة بنووووك اارجيوووة أو  -

 م  بنك اارجي. ةبعما  أوراق مالية صادر

المبالبات األارى المماث وة مو  البنووك مثول المبالبوات الناشوتة  و  المرابحوات  -

 . وئتاعع ألي محددات أارىي الس ع والمعاد  وغيرها الدولية ف

  -)ب( البنود اارج المياانية:

كفايوة رأس الموال قيم البنود اارج المياانية وفقاً ألواا  الماابر التي تعمنىا نظام 

  -م  التع يمات وتشمل: (9بالم حق رقم )

 المعااة. ةابابات ائ تمادات المستندي -
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القاب ووة ل وونقض أو لءللوواا لموونن ائتتما )بمووا فووي ذلووك ابوووب ائلتاامووات غيوور  -

 ائتتما (.

،*باسوووتثناا الكفوووائت المقاب وووة لكفوووائت صوووادرة مووو  البنووووك والمؤسسوووات المالية -

 .الكفائت الصادرة مقابل كفائت العبااات

 القبوئت )بما في ذلك التظىيرات التي لىا صفة القبول(. -

ستثمارية المعومونة مو  قبول البنوك والمود وة لودى البنووك موجودات المحافظ ائ -

 والمؤسسات المالية أو المعمونة منىا. 

المشتقات المالية ذات العتقة بعقوود الصورف األجنبوي ائلتاامات المحتم ة مقابل  -

 و قود أسعار الفاتدة والعقود ذات الببيعة المماث ة. 

 ائلتاامات األارى البارتة. -

  -ف البنوك والمؤسسات المالية:تصني -0

ينبلي تصنيف البنوك والمؤسسات المالية ألغوراض احتسواب الحودود القصووى ثلو  ثوت   

 فتات. 

  -الفتة األول : 

تشمل البنوك والمؤسسات المالية المصنفة بدرجة ئتقل )لتجال بوي وة المودى(  و                    

A3(Moodys و )–A  (Standard&Poors) وما يعادلىا والبنوك الوبنيوة مو  دول مج وس ا

  و  أ  ئيقول تصونيف البنووك عوم  هوذة الفتوة (  Onshore banksالتعواو  الا يجوي )

(   Baa2).  

  -الفتة الثانية: 

تشمل البنوك والمؤسسات المالية التي يقل تصنيفىا    الفتة األول  بحي  ئ تقل  و              

Baa2 (Moodys و )BBB (S&P.) 

  -الفتة الثالثة:

 البنوك والمؤسسات المالية الموجودة في ب دا  تعع قيوداً     تحويل العمتت     

 

 
 )ثل  جميع البنوك(   02/2/0211تاريخ  66/0211* تعميم رقم 
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األجنبية والبنوك التي يقل تصونيفىا  و  الفتوة الثانيوة أو تقول نسوبة كفايوة رأس مالىوا 

 ".0   الحد األدن  المقرر م  لجنة باال"

  -ل بنوك والمؤسسات المالية: الحدود القصوى ل تركاات ائتتمانية -3

يجووب أ  ئ يايوود ثجمووالي ائتتمووا  الممنووو  ل بنووك أو المؤسسووة الماليووة المصوونفة  3/1

، تببوق هوذة النسوبة رأسمال البنوك واحتيابياتو م   %02عم  الفتة األول     

 البنك الاارجي الواحد او المؤسسة المالية الواحدة.     

تتمووا  الممنووو  ل بنووك او المؤسسووة الماليووة المصوونفة يجووب أ  ئيايوود اجمووالي ائ 3/0

، تببوق هوذة النسوبة رأسومال البنوك واحتيابياتو مو   %12عم  الفتة الثانية    

 .    البنك الاارجي الواحد او المؤسسة المالية الواحدة

يجوووب أ  ئيايووود اجموووالي ائتتموووا  الممنوووو  ل بنوووك الواحووود او المؤسسوووة الماليوووة  3/3

 رأسوومال البنووك واحتيابياتوو موو   %2الواحوودة المصوونفة عووم  الفتووة الثالثووة  وو  

ويمك  تجاوا هوذة النسوبة مقابول حجوا وداتوع. ويشوترب ا  تكوو  هوذة البنووك او 

 المؤسسات المالية تتمتع بمراكا مالية قوية. 

جب ا  ئ يايد ثجمالي ائتتما  الممنو  م  فوروع البنووك ائجنبيوة العام وة فوي ي 3/4

دولووة قبوور لمراكاهووا الرتيسووية وفرو ىووا والشووركات التابعووة والشووقيقة لىووا  وو   

 م  رأسمال الفرع العامل في قبر.  022%

ى يجب تجنب منن ائتتما  ل بنووك والمؤسسوات الماليوة المصونفة ل جوال قصويرة المود 3/2

موو  قبوول وكالووة  NP (Not Prime) )والتووي تعووادل (Speculativeذات ماووابر  اليووة) 

  مايعادلىا. أو م  قبل ستاندر اندبوراBو موديا

لتلبيوة دفعوات  (Nostroتستثن  الايادات لفترات قصيرة في حسابات المراس ي )  3/6

ري كبيوورة غيوور متوقعووة وفووي حالووة اسووتمرارية الايووادة يحتسووب المتوسووب الشووى

 ل رصيد.

تسووتثن  البنوووك المح يووة) العام ووة بدولووة قبوور( موو  الحوودود القصوووى ل تركوواات  3/7

 ائتتمانية ل بنوك.
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  -عوابب اعافية لءيداع وائتتما : -4

يجب وعع سياسة لتحديد فترات ربب الوداتع لدى كل مؤسسة م  المؤسسات المصرفية  -

 لفروع( وث تم المصرف بىا. المات فة ) بما في ذلك المركا الرتيسي وا

بالنسووبة لتلتاامووات الناشووتة   وو  البنوووك والمؤسسووات الماليووة مقابوول  م يووات المرابحووات  -

 الدولية في الس ع والمعاد  يجب مرا اة أ  ئ تايد مدة العم ية الواحدة    سنة واحدة. 

ة وم  اإلدارة العاموة يجب ا تماد هذة السياسات م  مج س اإلدارة بالنسبة ل بنوك الوبني -

 بالنسبة لفروع البنوك األجنبية، وتاويد المصرف بىا معااة بالمستندات الرسمية.

يجووب أاووذ موافقووة مصوورف قبوور المركوواي المسووبقة باسووماا البنوووك والمؤسسووات الماليووة  -

 والوكائت المات فة التي يتعامل معىا البنك بعد موافقة مج س اإلدارة   يىا. 

 -ت الدورية :البيانا -2

             يرجوو  تاويوود مصوورف قبوور المركوواي بجوودول أرصوودة البنوووك المبووي  تفاصووي   فووي الصووفحة

 ( م  باب البيانات الدورية م  هذة التع يمات.613)

 -البيا  الدوري ل تركاات اإلتتمانية ل بنوك والمؤسسات المالية:  -6

تركواات ائتتمانيوة ل بنووك والمؤسسوات ( بشوا  ال062-062تع يموات صوفحة )ال *باإلشارة الو 

 .( 104( الم حق رقم )1لبنوك رقم )المالية وال  جدول أرصدة ا

 Placement ofيرجو  الع وم بانو  قود توم ثداوال بعوض التعوديتت فوي جودول أرصودة البنووك "

Funds" الووذي يووتم تاويوود مصوورف قبوور المركوواي بوو   وو  بريووق نظووام الووربب ا لووي "QCB 

Connect ( "17بإعوافة بنود رقوم )" وذلوكDue to banks–H/O and/or branches abroad "

يوودرج بوو  األرصوودة الداتنووة ل بنوووك والمؤسسووات الماليووة والفووروع اووارج قبوور ويميووا فيوو  بووي  

" Placement" وأرصوودة اإليوودا ات ألجوول "Vostrosاألرصوودة الداتنووة الجاريووة تحووت مسووم  "

( موع 17"     أ  يتبابق مجموع البنود رقوم )Borrowingsوأرصدة القروض بما فيىا الريبو "

  . ( وتح يتت  اارج قبر في جانب المب وبات بالمياانية الشىرية20)د ـمجموع البن

 .0229ويعمل بىذا التعديل ا تباراً م  بيانات شىر يناير   

 
 )ثل  جميع البنوك( 31/10/0222تاريخ  136/0222* تعميم       
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           3102 سبتمبر    
 عشرخامسة الالطبعة 

 

 إدارة السيولة:  سادسا  
 

  -:*تعليمات عامة عن إدارة البنوك للسيولة -1

إدارتدو السديولة لديدو واعتماد دا مدن م لد   إدارةتحددي  سياسدة و  بإعدداد على كل بنك القيام   

بحي  تشمل تلك السياسة العناصر المستحدثة فدي لدل  )المركز الرئيسي بالنسبة للبنوك األ نبية(

  -وغير العادية وعلى أن تتضمن العناصر التالية:اللروف العادية 

التددي يعتمددد عليلددا البنددك فددي  مصددادر األمددوالالنسددبية لكددل عنصددر مددن عناصددر  األ ميددة  -1/1

وضع حدود مرنة لالعتماد على الودائع مدن طااعدات معيندة  أموالو ويشمل ذلكتوليفات 

 لمعال ة مخاار التركز.

 لمو دوداتاالسدتحقاطات  آ داليدتم مدن خالللدا مرا عدة  ئالاوارلموا لة  خاا للتمويل  -1/2

تعرض البنك لمخاار عدم تدوفر سديولة  في حالةالبنك بوضع عدة افتراضات  ومالوبات

كددافتراض سددح   liquidity stress testing الاددوارئكافيددة لسددداد االلتزامددات فددي حدداالت 

 ا د  مرا عدة  دذل الخادوي ، خالف السلوك النماي المعتداديعلى ودائع العمالء  مفا ئ

التدي يتعدين علدى البندك  اإل دراءات الخادا، على أن تشمل تلدك األطلمرة في السنة على 

ا روتلدذ إلدىمندذ بددايتلا وحتدى تصدل  ةكل حالة من حاالت الاوارئ المتوطعداتخاذ ا في 

 -:ومنلا 

 لدة االلتزامدات السائلة التي يتعين على البنك االحتفال بلا لموا للمو وداتالحدود الدنيا  - 

 الاارئة. 

 إعدادمن السوق  وذلك من خالل  إضافية مصادر اموالطدرة البنك على  الحصول على  - 

 يداع )اطتراض ( يسلل استخداملا وطت الحا ة. إ سقوفلتحديد  أخرىترتيبات مع بنوك 

الفعليددة  طيددا  ومتابعددة ومراطبددة السدديولة بصددفة يوميددة مددن خددالل اعددداد  ددداول بالتدددفقات  -1/3

والمتوطعددو ووضددع سددقوف داخليددة لددذلك، وتقدددير االلتزامددات الحاليددة والمسددتقبلية وح ددم 

األمددوال المتاحددة للددا مددن المصددادر الداخليددة والخار يددة، والتعددرف علددى ح ددم الفددائض  

 والعمل على توليفو على الو و المناس .

 ) ميع البنوك(. 6/4/2002بتاريخ  22/2002* التعميم  
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           3102 سبتمبر    
 عشرخامسة الالطبعة 

 

 

المصدرف المركدزب بتقيديم  وسيقوم (6/4/2002) يعمل بلذل التعليمات اعتباراً من تاريخو

مخاار ادارة السيولة لدى كل بنك طياسداً علدى المتالبدات أعدالل كحدد أدندى، ب اند  التدزام 

 البنك بالنس  والسقوف المقررل من المصرف المركزب بشأن إدارة السيولة.

بشددأن إدارة مخدداار السدديولة علددى المسددتوى  313( صددفحة 6يراعددى مددا ورد بددالفقرة )  -1/4

 .وم موعتو ككل لبنكالم مع ل

  Maturity ladder *المالوباتوأ ال استحقاطات المو ودات  -2

ير دددى مدددن  ميدددع البندددوك تزويدددد المصدددرف المركدددزب ب دددداول اسدددتحقاق المو دددودات 

بعدد إدخدال بعدض التعدديالت عليلدا  136ملحق رطم  121/2002والمالوبات وفقاً للتعميم 

على أن يتم إعداد  ذل ال داول وفقاً ألرصدة إطفدال  شلرياً  وفقاً لما توضحو تعليمات التعبئة

آخر يوم عمل في الشلر، وعلى أن ترد للمصرف المركزب في موعد أطصدال اليدوم الثدامن 

 .2002من الشلر التالي وذلك اعتباراً من بيانات شلر إبريل 

 :**التدفقات النقدية للودائع -3

( والخدداب بالتدددفقات 112ق رطددم )ي دد  علددى  ميددع البنددوك تعبئددة ال دددول المرفددق ملحدد

النقدية للودائع بكل من عملة اللاير القادرب والعمدالت األ نبيدة )المعدادل بداللاير القادرب( 

وتزويدد المصدرف المركدزب بلدذا ال دددول ( 112بددالملحق )وفقداً لتعليمدات التعبئدة المرفقدة 

 . عن كل شلر بصفة منتلمة شلرياً ضمن مرفقات الميزانية الشلرية

 

   

 
 
 

 )إلى  ميع البنوك( 30/4/2002تاريخ  22/2002تعميم * 
 )إلى  ميع البنوك( 22/2/2010تاريخ  42/2010** تعميم 
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 عشر ةخامسالالطبعة     

 
 

  
 :  النسب والمؤشرات المصرفية سابعا  

 

 نسبة كفاية السيولة -أ     

 
 

 -نسبة كفاية السيولة:

 -تعاريف : -1

مقدددددلرن البندددددا  بدددددم الو ددددداخ بالتلاماتددددد   لا ددددد  و دددددار  الميلانيدددددة  الســيولة :

 0الممتالين وقت الطبب  لعمالئ  وت صيص قروض

إليدددلاا والسدددنلات و دددـير ا مدددن أوراق الدددلين التددد  تادددم  اددد الات اأوراق اللين : 

 0أوراق اللين 

لبقطدددددا ين ال كدددددوم  وال ددددداص التددددد  تت دددددمن الماليدددددة األوراق األوراق الماليدددددة:

واألذونددددات والسددددنلات وأوراق الددددلين األ ددددر   اإليددددلا اتادددد الات 

 0واألس م و ير ا من أوراق مالية

 - بم الن و اآلت  : لجميع البنواا تساب نسبة كفاية السيولة  -2

وت سدددب  %100أن ال يقددد  ندددات  قسدددمة البسدددط  بدددم المقدددام  دددن نسـدددـبة   2/1

 -كاآلت  :

 الولن الترجي             -ويتكون من مجموا البنول التالية : -:البسط 

  %100        0النقل    الصنلوق - 

 %100                0األرصلن لل  مصرف قطر المركلي - 

 %100     الج  لغاية سنة.طر األرصلن لل  البنوا لا   ق - 

 %100    الج  لغاية سنة.األرصلن لل  البنوا  ار  قطر  - 

 %100            صا   االرصلن لل  المركل و/ أو الفروا -

  .( -ال ارجية+) 
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 عشر ةخامسالالطبعة     

 
 

 

 %100      .األوراق المالية القاببة لبتلاو  لا   لولة قطر صا   *  -

                بعل استبعال الم صص ار  قطر  األوراق المالية القاببة لبتلاو   -

 %00                                                      األس م -أ

 %100                                                    األ ر  -ب

: يتكددددون مددددن مجمددددوا البنددددول التاليددددة بعددددل ترجي  ددددا بدددداألولان المبينددددة المقددددام

 -إلاخ ك  من ا :

 الولن الترجي                                                      

 %22                            اإليلااوا الات ولائع العمالخ  -

 %52       لغاية سنة          ألج ( Inter bank)ولائع البنوا  -

 -و أوراق اللين:المبالغ المقتر ة  -

 %50                               من سنة           ج  اق أل -

 %00                             سنة            2-1ألج  من  -

 %22                               سنة          0-2ألج  من  -

 %20                                سنوات  أكثر     0ألج   -

  %0                                       كتب ال مان )الكفاالت( -

  %00            السقوف  ير المستغبة من التس يالت االئتمانية  -

  %00                                       اال تمالات والقبوالت  -

  %0                                        جميع الصفقات اآلجبة  -

 %20                                  رصيل المبالغ الغير مكتتبة  -

 (Uncommitted underwriting amount)   

  %0                                                       أ ر     -

 

 

 بعل استبعال ا تياط  القيمة العاللة والم صص* 
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 ت تسدددب النسددددبة  سددددب مددددا  ددددو مبددددين  دددد  بدددداب البيانددددات اللوريددددة صددددف ة   2/2   

           وــدددددددـ اب مـلتعبيمدددددددات وت تسدددددددب الغرامدددددددة الماليدددددددة  سددددددد( مدددددددن ا415)

 (    باب الغرامات المالية من التعبيمات.290مبين    صف ة )
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 3102 سبتمبر  
 الخامسةالطبعة 

 

 

 
 النسبة االئتمانية –ب 

 

 . %09 للنسبة االئتمانيةالحد االقصى    -1

الحساااااااابان المديناااااااة قاللااااااا ق  قا ق ا  الم صاااااااقمة  -يعني إجمالي االئتمان:

 قاالعتمادان المؤجلة الدفع )اللبقالن(.

الم ابحاااااة مق المسااااااقمة مق ب قال اااااا جي التمقيااااال المحلاااااي -:قيعني التمقيل 

اإلجاا    مق المتناقصاة مق االستصانا المضا بة مق المشا كة 

مق مياااة عملياااان تمقيااال إسااا مية م ااا   المنتهياااة بالتملااا  

 قاللبقالن.

قالتقضايحان  (11 قم ) ملح قف  نمقذج "احتساب النسبة االئتمانية" النسبة هذه تحتسب    -2

ية في حالة م الفاة قتف   غ امة مال ،( من باب البيانان الدق ية416في الصفحة ) مبينة

( من باب الغ امان المالياة 301) البن  تعليمان احتساب النسبة كما هق مبين في الصفحة 

 من هذه التعليمان . 
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 نسبة الجاري مدين إلى االئتمان  

                                
 

 3102 سبتمبر             
 عشر خامسةالالطبعة 

 
 

 نسبة الجاري مدين إلى االئتمان –جـ 

 

 

 % مدن ججمدـالأ أرةديل التالد يالئ االنتما يد 03يجب أن ال يتجـاوز الجاري مديين ندن  -1

وفأ حـال تجاوز الب ك ل ذه ال الب  يجدب جــدـرار مةدرط  ردر المركدزي  فأ كل ب ك، 

 بكيفي  معالج  هذا التجاوز .

 الش ري  . يتم احتالاب ال الب  من وا ع الميزا ي    -2

مدن  (495تفرض غرام  مالي  نلى مـالف  احتالداب ال الدب  حالدب مدا هدو مبدين ةدفح    -0

 باب الغرامائ المالي  من هذه التعليمائ. 

مددن بدداب البيا ددائ اليوريدد  مددن هددذه  (514تحتالددب ال الددب  حالددب مددا هددو مبددين ةددفح    -5

 التعليمائ. 
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                          بالعمالت األجنبيةنسبة الموجودات                

 

         3102 سبتمبر  
 الخامسة عشرالطبعة 

 
 

 نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية -د  

 إلى المطلوبات بالعمالت األجنبية     
  

 
  -تقرر أن تلتزم جميع البنوك بالتعليمات التالية:    

 اعتماد نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية إلى المطلوبات بالعمالت األجنبية.  -1

 الموجودات بالعمالت األجنبية     

 لعمالت األجنبيةالمطلوبات با    

 % وذلك طوال السنة. 111بحيث يكون الحد األدنى المسموح به لهذه النسبة هو  

وذلاك لكاحاة أياام  ،تحتسب هذه النسبة من واقع بياناات الميزانياة الراهرية حال حالاة الم ال اة   -2

( مان 595الرهر وتحتسب غرامة مالياة علاى الم ال اة، ولبياان ت ذايل ذلاك حال الذا حة  

 ( من باب البيانات الدورية. 616  باب غرامات مالية وحل الذ حة
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  ألغراض استعمال البنك لثابتةنسبة الموجودات ا

 

 

 3102 سبتمبر            
 عشرخامسة الالطبعة 

 

 

 ألغراض استعمال  نسبة الموجودات الثابتـــة - هـ

 رأسمال البنك واحتياطياتهإلى البنك  
  

 

تموافي ) تجاوز صافي مجموع الموجوواا  الااتتوال العوتلمال التاوخ ال اصوالييجب أن ال  (1)

، وفووي طووال راتووال التاووخ رأعوومال التاووخ واطتياهياتوو % موون 02( عوون ذلووخ متاووب التاووخ

   2لطصول علب الموافقال المعتقال من مصرف قهر المركزي تجاوز هذه الاعتال فللي  ا

يجب الطصـول علب تقييم عاوي معتقل من مصـاار مواوقال لكل أصل اات  يزيوا عون   (0)

 2رأعمال التاخ واطتياهيات % من 12

مايوايووال للتاووخ اتيجووال تعووويال  التووي تلوو  ملكيت ووايجووب أن ال تووارم الموجووواا  الااتتووال   (3)

 2ضمن طعاب الموجواا  الااتتال ألاراض اعتلمال التاخ  أو ألاراض أ رى عمالئ 
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                   إدارة المخاطر                      

 

 3102 سبتمبر  
 عشر خامسةالالطبعة     

 
 

 Risk Managementإدارة المخاطر  – :ثامنا  
  

 
شةرا  والراابةة ى ة  إلم والممارسات الدوليةة الااةةة بالمواكبة التطور في المبادئ والمفاهي   

                    والتةةةةةي  ةةةةةةبشت تأتمةةةةةد بشةةةةةكد  ساسةةةةةي ى ةةةةة  سياسةةةةةات  دار  وت يةةةةةيم الماةةةةةاطر  ،البنةةةةةو 

Risk Management ئد الشةد مناةا وى ة  تفأيةد  دوات ووسةاRisk Mitigation،  وتأزيةزا  ل ةدرات

( لكفايةةة ر ا المةةاد والةةدىائم الم ش ةةة باةةا بمةةا 2البنةةو  ى ةة  الوفةةال بمتط بةةات م ةةررات بةةازد  

 ينأكا ى   االست رار المالي لكد بن  وى   الجااز المةرفي.

الماةةاطر المةةةرفية ى ةة  جميةةب البنةةو  االسةةتأانة ب شةةد بيةةوت الابةةر  الدوليةةة ل  يةةام بت يةةيم    

و يةة  رشةادات  و ماةاطر  اةر  ( 7م شق راةم  بةالالمات فة وفق المااطر واإلرشادات المرف ة 

 يراها البن  الزمة، ى    ن تكون ت   البيوت من الشركات المؤه ة ل  يام بت   الدراسة. 
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ًسالميةًفيًالبنوكًالتجاريةالماليةًاإلخدماتًالً–ً:تاسعا ً
 

 -: )الفروع اإلسالمية للبنوك التجارية(بالتعليمات*وقف العمل  -1

تعليمااااات   تااااا  ماااا  462-462باإلشااااارى تلاااات تعليمااااات المباااارف المر اااا   بالبااااف ة رقاااا  

ة مااا  ماااالل رااات  ، بشاااض  باااوابم تلاااكي  البناااوك التجارياااة ماااكمات مالياااة تساااالمي  4111ناااورمبر 

 رروع تسالمية لها .

رإنااو وماا  تجاال تنمااي  الممااامر المبااررية تلاارر وقااف العماال بهااسم التعليمااات و ااك  السااما  

راااروع تساااالمية للبناااوك التجارياااة،  ماااا تلااارر تنهااااي تنشااامة الماااكمات المالياااة اإلساااالمية بفااات  ت  

ماااااالل مهلاااااة تنتهااااام رااااام التااااام تلاااااكمها الفاااااروع اإلساااااالمية للبناااااوك التجارياااااة اللا ماااااة  الياااااا  

 : ورلا  لآللية التالية 11/14/4111

 اااك  قباااول الم ياااك مااا  الوكا اااق اللا ماااة  لااات  لاااوك البااايررة اإلساااالمية ماااالل المهلاااة  -ت

 الم ككى .

كرااق الوكا اااق اخجلاااة ماااالل المهلااة الم اااككى  سااا  تاااواريا اساات لاقها ماااق العا اااك المسااات    - 

 لها .

مم جكيااااكى مااااالل المهلااااة الم ااااككى وا سااااتمرار راااام  مليااااات تموياااال تسااااال ااااك  تجااااراي  -ج

 ت بيل تربكى التمويل اللا مة ورلا  للشروم واخجال المتف   ليها .

بالنساابة صرباااكى التموياال اإلساااالمم المتبليااة بعاااك انتهااااي المهلااة الم اااككى ياات  تجميعهاااا رااام   -ك

خجاااال المتفااا  م فماااة ماباااة رااام مي انياااة البناااك تلااات ت  يااات  ت بااايلها ورلاااا  للشاااروم وا

  ليها .

يم ااا  للبناااك م اولاااة نشاااامو المباااررم التللياااك  رااام ملاااار ررو اااو اإلساااالمية بعاااك   -هااا 

انتهاااااي المهلااااة الم ااااككى لوقااااف نشااااامها مااااق تممااااار المباااارف المر اااا    تابيااااا  

 بالفروع التم يرغ  رم اإلبلاي  ليها لممارسة نشامو التلليك  .

يم ااا  للبناااك ت ويااال بعاااا الموجاااوكات اإلساااالمية لكياااو تلااات البناااوك اإلساااالمية ماااالل تو   -و

 بعك المهلة الم ككى .

 . 11/1/4111يعمل بهسم التعليمات ا تبارا  م  تاريمو  
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والمتعللااااة بإنهاااااي  11/1/4111*باإلشااااارى تلاااات تعليمااااات مباااارف قماااار المر اااا   بتاااااريا  -4

التااام تلاااكمها الفاااروع اإلساااالمية للبناااوك التجارياااة ، وماااا تنشااامة الماااكمات المالياااة اإلساااالمية 

قاااك يتبااامنو سلاااك مااا  ت ويااال موجاااوكات ومملوباااات الفاااروع اإلساااالمية تلااات بناااوك تمااار  

 تسالمية .

رااإ  مباارف قماار المر اا   يض ااك  لاات باارورى ت  ترا اام جميااق البنااوك اإلجاارايات اللانونيااة 

ة المبااررية ،  نااك ت وياال الموجاااوكات الال مااة بمااا راام سلااك موارلااة العمااالي ومرا اااى السااري

الفروع والبنوك اإلسالمية تو  نك ت ويل تو بيق وشراي الموجاوكات والمملوباات  والمملوبات بي 

 البنوك التجارية بوجو  ا  .  بي 

 

 )تلت جميق البنوك(     12/14/4111اريا  ت 111/4111* تعمي  
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ًاإلعترافًبالبيعًالحقيقيًلألصولً–ً:عاشرا ً
ًً

 
*رغبة من مصرف قطر المركزي  يزت ظيمزاال اراظزراف بز لباق ال لالزت لشصز ع ب زكع از ال    

 مزز  اظق ززل بزز لباق ل كا يزز غ ضاغ الصززرك الازز و ب ززكع ازز و   مزز  اظرظزز  ا ازز  مززن  لصزز   

لي زز  ا  ال ززل ف  اراظززراف ب لصززع  مازز طرل  مزز  لززضلل مززن  اززر ا زز    زز   الزز اع  ا زز

 اإل راياة.

 يإي  ظلرر ظ  ا   ر ط  ق اا   لص   اراظراف ب لصع ا   ال ج  الظ لت: 

 (       كا يز غ  ازرو  كز ن البيزل SPVيت   لة الباق ال  كا يز غ ضاغ غزرك از و   -1

ر ا  هال ياه     ا  هال ياه  بي بة م   ة  ر اظ كال يت قراراظه  ب از  ر ظق مزع ك زركة 

  ا ززظرط لتاظززراف بزز لباق   لصزز   اراظززراف ب لصززع المبزز إ    جززي  ميزز    لصزز   ظ بقززة

 -ما طرل من هاكع ما طر البيل  ظ جاع  رب ح الباق يت      ال اع م ا ت:

 ن ر ظرظبط الظ يل غ اليل اة الم ظ ل ا زظتمه  يظاجزة بازق الصزع ب لظز يل غ اليل ازة  -  

  ر    غار مب  ر   ضلل كأن ظزرظبط قز رة الي ظجة من الصع المب إ   ا  ب كع مب

الطرف الم ظر  ا     ا  امن ال را  ال  البيل ا   اللز رة ا ز  ظ ز ال الصزع 

ال   طراف  ارو  ظ صاع اللامة ميهال    ا   اللامة ال  قاة لشصع المب إ اتع 

 يظرة ال  ا  المظفل ا اه     ا      ا امع  ارو ظرظبط ب لصع المب إ.

ازظال يلززع مقمززال مازز طر ارمظمزز ن  ماز طر ال ززق ر المظق لززة ب لصززع المبزز إ الزز   ن  -  

الطرف    الطراف الارو ب ا  ر اظ مزع البيزل ماز طر ظزرظبط ب لصزع المبز إ 

بم ج   ر ط ظمكن الطراف الارو من الرج إ ا   البيل بأ  ا  مر    جزي  

راظراف بما طر الصع ب لل ر ميه  ظظق ل ب لصع المب إ   يت هضل ال  لة ا ظمر ا

 الض  اظ م   البيل  الظ  ط له .

 

 

 )إلى جميع البنوك(13/5/9002تاريخ  64/9002* تعميم 
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يت   لة الباق ال  كا ي غ امظ كهز  البيزل    ا ز هال ياهز   اكز ن هز  المزظ كال يزت قراراظهز   -2

ب ا  ظق مع ك رك غ ظ بقة اج  ا   البيل ظ  ا  با ي ظ  الم لاة مق البا ي غ الم لاة لهزضل 

 اززر ل باززق  مازز طرل  يظ مجزز  ا زز  البا يزز غ الم لاززة المجمقززة  الكا يزز غ  ب لظزز لت  لصزز     

 ل بيل.

 .(11/5/2002  ا   جماق البي ل ارلظياال بهضل الظق ام غ ااظب راً من ظ راا  

 


