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 تعاريـــف

 

 المصرف 

 المجلس 

: 

: 

 مصرف قطر المركزي

 مجلس إدارة المصرف 

، بمزاولا  كاأ أو  *أي شخص معنوي مرخص له وفقاً  حككاًه اااا القاًنو  :    البنوك

 .بعض احعمًأ المصرفي  واالستثمًري  والتنموي  في الدول  

، بمزاولاا  كااأ او بعااض  *قااًنو البنااوك الماارخص لفااً وفقااً  حككااًه ااااا ال : البنوك اإلسالمي  

احعمااااًأ المصاااارفي  واالسااااتثمًري  والتنموياااا  ، وفقااااً  حككااااًه الشااااريع   

 اإلسالمي  .

، بمزاولاا  كااأ أو بعااض  *البنااوك الماارخص لفااً وفقااً  حككااًه ااااا القااًنو  : البنوك المتخصص 

احعمًأ المصرفي  واالساتثمًري  والتنمويا  ، بصاورة أسًساي  فاي قطًعاً  

 دي  مكددة .اقتصً

واحمواأ االخرى القًبل  لالسترداد، ومان  التسافيال  االئتمًنيا ، قبوأ الودائع  : احعمًأ المصرفي 

وخصااه االوراا المًلياا  وشاارائفً وبيعفااً، والمتااًجرة فااي ادوا  النقااد والمااًأ 

وبطًقااً  االئتمااً   والصاارف االجنبااي والمعااًد  الثميناا ، واصاادار الشاايكً 

خرى، واصادار الاامًنً  وااللتزاماً ، واي اعماًأ أخارى لدفع االوأدوا  ا

 المصرف.  يكدداً

أعماااااااًأ التموياااااااأ 

 اإلسالمي 

ًلمرابكا  ب التي تته وفقً  الككًه الشريع  االسالمي  مثاأ التموياأالتمويأ عمليً   :

و أي عمليااً  و المسااوًوم  و الماااًرب  و المشااًرك  المتنًقصاا  و االستصاانً  

سواء كً  الك قصير أو متوسط أو طويأ اآلجأ ، وسواء  تمويأ إسالمي  أخرى

ر اصادأو طرياا أسالوا التجمعاً  المصارفي  ، كً  مبًشر أو غير مبًشر عا  

جميع أنوا  التسافيال  التمويليا  المبًشارة وغيار المبًشارة  الصكوك بمً في الك

لاك بماً فاي ا للقطًعاً  المًليا  واالقتصاًدي  احخارى أو للادوأسواء لألفاراد أو 

 . لخًرجي  وغيراً م  أغراض التمويأتمويأ المشًريع والتجًرة ا

 

 . 2132لسن   31* قًنو  مصرف قطر المركزي وتنظيه المؤسسً  المًلي  رقه 
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ممًرسا  الوساًط  والوكًلا  المًليا  ، وترتياا االكتتاًا العاًه ، واالستثمًر للغيار ،  : احعمًأ االستثمًري 

مً  ، واالشتراك في إصدار احسفه وغيراً م  احوراا وتقديه خدمً  الكفظ واح

المًلي  ، وإدارة المكًفظ والصنًديا االستثمًري  ، واالتجًر في أدوا  النقد والماًأ 

والصرف احجنباي والمعاًد  الثمينا  وتقاديه االستشاًرا  بشاا  أساواا رأس الماًأ 

رى يكاادداً والخاادمً  المتصاال  باادمء وشااراء وبيااع الشااركً  ، وأي أعمااًأ أخاا

 المصرف .
 

 .الككومي  احفراد أو الشركً  أو المؤسوسً  الخًص  ، أو المؤسسً  واحجفزة  : العمووووالء

 الشخصي الطبيعي أو المعنوي ، كسا احكواأ . : * الشخص

كااأ شااخص طبيعااي أو معنااوي يتلقاال أو يتعًمااأ فااي إكاادى الخاادمً  المًلياا  ، مااع  : * العميأ

مًلي  ، كمً يعتبر عميال  كاأ ما  شار  فاي تلقاي أو التعًماأ فاي إكدى المؤسسً  ال

 إكدى الخدمً  المًلي  مع المؤسسً  المًلي  .

المرابكاااااً   تموياااااأ

فااااي الساااالع الدولياااا  

 والمعًد 

التموياااأ اإلساااالمي الااااي ياااته عااا  طرياااا الساااوا الدوليااا  لعملياااً  شاااراء السااالع  :

دوليا  أو بواساط  وكاالء والمعًد  باسلوا المرابك  ساواء عا  طرياا مصاًرف 

 .في الخوًرج مقًبأ امًنً  مصرفي 

 تشمأ جميع وزارا  الدول  واحجفزة واإلدارا  التًبع  لفً إداريً  ومًليً .  : الككوم 

المؤسسً  أو الفيئً  المملوك  بًلكًمأ للدول  ومستقل  مًليً  واداريً  ولفً موازنًتفً  : المؤسسً  الككومي 

 الخًص . 

سسااااااااً  شااااااااب  المؤ

 الككومي 

 اكثر.ف%  01المؤسسً  التي تسًاه فيفً الدول  بنسب   :

أي شرك  استثمًري  ، أو فار  لشارك  اساتثمًري  أجنبيا  ، وأي بناك أو فار  لبناك  : الوكدا  الخًرجي 

قطري أو أجنبي ، مرخص لاه وفقاً  حككاًه اااا القاًنو * ، بمزاولا  كاأ أو بعاض 

 تثمًري  في الدول  ، دو  تلقي الودائع .احعمًأ المصرفي  أو االس

المكًتا التي يقتصر نشًطفً علال تمثياأ البناوك وشاركً  االساتثمًر احجنبيا  فاي  : مكًتا التمثيأ

الدولاااا  ، دو  أ  يكااااو  لفااااً تلقااااي الودائااااع أو مزاولاااا  احعمااااًأ المصاااارفي  أو 

 االستثمًري  أو أعمًأ الصراف  .

 

 2112لسنة  11( من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 1* التعريف حسب ما ورد في المادة )   
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 .  2132لسن   31مصرف قطر المركزي وتنظيه المؤسسً  المًلي  رقه قًنو   : قًنو  المصرف
 

المؤسساً  التاي تقااده االستشاًرا  فااي احوراا المًليا  أو أي أدوا  اسااتثمًري  أو  : االستشًري المؤسسً  

 مًلي  أخرى ، وُيرخص لفً م  قبأ المصرف .
 

والمسااكوكً  النقدياا  والنقااد الرقمااي ، وغيراااً ماا  احدوا  النقدياا  التااي احوراا  : النقد 

 يصدر به قرار م  المصرف .

احعمًأ التي تقدمفً المؤسسً  المًلي  ، بمً في الك المؤسسً  المًلي  اإلسالمي  ،  : الخدمً  المًلي  

 ويصدر بتكديداً وتنظيه تقديه كأ منفً ، قرار م  المصرف .
 

مبًلغ تود  بفًئدة أو بعًئد أو بدونفمً بعد االتفًا علل سداداً عند الطلا أو حجاأ  : الودائع

أو فااي احكااواأ التااي يتفااا عليفااً ، وتشاامأ الودائااع المتفقاا  مااع أككااًه الشااريع  

 اإلسالمي  .
 

اللااوائ  المعلومااً  المتعلقاا  بجاادارة الشااخص االئتمًنياا  وساامعته ، وفقااً  لمااً تكاادد   : المعلومً  االئتمًني 

  والقرارا  الصًدرة م  المصرف .
 

أي بنك أو شرك  تامي  أو إعاًدة تاامي  أو اساتثمًر أو تموياأ أو صاراف  أو مكتاا  : المؤسسً  المًلي  

تمثيااأ أو وكاادة خًرجياا  ، وغيراااً ماا  المؤسسااً  المًلياا  التااي يصاادر بتكديااداً 

ًه ااااا القااًنو  ، وتنظاايه أعمًلفااً قاارار ماا  المصاارف ، وُياارخص لفااً وفقااً  حككاا

بمزاولاااا  كااااأ او بعااااض احعمااااًأ المصاااارفي  وأعمااااًأ التااااامي  وإعااااًدة التااااامي  

واالستثمًر والتمويأ والصراف  ، وغيراً م  احعمًأ والخدمً  واحنشط  المًلي  

 التي يكدداً المصرف .
 

المؤسسااً  المًلياا  

 اإلسالمي 

ًر والتموياأ ، وغيرااً ما  البنوك ، وشاركً  التاامي  وإعاًدة التاامي  واالساتثم :

المؤسسً  المًلي  التاي يصادر بتكدياداً وتنظايه أعمًلفاً قارار ما  المصارف ، 

وُيرخص لفً وفقً  حككًه ااا القًنو  ، بمزاول  كأ او بعض احعمًأ المصرفي  

وأعمااًأ التااامي  وإعااًدة التااامي  واالسااتثمًر والتمويااأ وغيراااً ماا  احعماااًأ 

ياا  التااي يكاادداً المصاارف ، طبقااً  حككااًه الشااريع  والخاادمً  واحنشااط  المًل

 اإلسالمي  .
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رأساااااااااامًأ البنااااااااااك 

 واكتيًطيًته

يتكااو  ماا  رأس المااًأ واالكتيًطيااً  المتخااا أسًسااً  الكتسااًا السااقوف والنسااا  :

 -اإلشرافي  أينمً وجد  في التعليمً  م  :

  كمً في البيً  المًلي الشفري .كسًا رأس المًأ 

 لمخًطر .يخصه منه اكتيًطي ا 

 .  يخصه منه القيم  الموجب  الكتيًطي القيم  العًدل 

رقاااه  وقاااد عااادأ اااااا التعرياااف نرأس ماااًأ البناااك واكتيًطيًتاااه  كساااا التعمااايه

 *.6/31/2131بتًريخ  68/2131

 

   
   

 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

   

 
 احتساب السقوف والنسب اإلشرافية  تقرر ما يلي :بشأن قاعدة رأس المال بغرض  6/11/2111تاريخ  68/2111تعميم رقم * صدر ال

 تتكون قاعدة رأس المال المتخذة أساساً الحتساب سقوف التركزات والنسب اإلشرافية من التالي : -1

 ( .212إجمالي حساب رأس المال كما في البيان المالي الشهري )بند  -

 ( .21218يخصم منه صافي القيمة الموجبة الحتياطي القيمة العادلة )بند  -

ة عندد حسداب سدقوف ونسددب تركدزات االسدتامارات التدي يعدداد تقييمهدا بالقيمدة العادلددة يادب أن يدتم احتسداب االسددتامارات بقيمتهدا الدفتريدة المدرجدد -2

( بدذات البيدان )دون لصدم صدافي احتيداطي القيمدة 212مالية بالكامدذ وفقداً لبندد )بالبيان المالي الشدهري )قيمتهدا العادلدة( مقابدذ ألدذ القاعددة الرأسد

 العادلة الموجبة( .

فيددتم  أمددا االسددتامارات التددي ال يعدداد تقييمهددا بالقيمددة العادلددة )ماددذ االسددتامارات فددي الشددركات التابعددة والشددركات الزميلددة وأي اسددتامارات ألددر (

 ( أعاله .1لفقرة )احتساب قاعدة رأس المال لها وفقاً ل

بألدذ القيمدة يراعى عند احتساب النسبة االئتمانية أن يتم احتساب صافي حقوق الملكية في مقام النسبة بعد استبعاد الموجودات الاابتة واالستامارات  -1

ي الشددهري )دون لصددم صددافي ( بالبيددان المددال212الدفتريددة لالسددتامارات )القيمددة العادلددة( مقابددذ ألددذ حسدداب رأس المددال بالكامددذ كمددا فددي بنددد )

 احتياطي القيمة العادلة( .

 يعمذ بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه وتلغى أي تعليمات ألر  تخالف ذلك في كتاب تعليمات البنوك .


