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 ثانياً: المخاطر االئتمانية والتمويلية
 

      

 -والتركزات االئتمانية والجاري مدين والتمويل العقاري: وشطب الديون تحديد المخصصات 

 

  المصنف دون المستوى والمشكوك في تحصيله والرديءخصصات على االئتمان الم -1

   

 -د باآلتي:على جميع البنوك التقي  
 

بإدخال وتحديث البيانات المتعلقةة بجميةع المخصصةات المحتسةبة علةى  استمرارية العمل  1/1

المديونيات المستحقة على جميع حسابات العمالء الغير منتظمة )دون المستوى/ مشةكوك 

ة( وما علق من فوائد أو عوائد على هذه الحسابات مةن خةالل النظةا  يئفي تحصيلها / رد

على ( 8يمات التطبيقية الواردة  بالملحق رق  )المعد لذلك بالحاسب اآللي وذلك طبقا للتعل

 من كل عا  كحد أقصى. 02/11أن تنتهي البنوك من إدخال جميع البيانات المطلوبة في 

ت المحتسةبة علةى حسةابات يت  البدء في إدخال أو تحةديث البيانةات المتعلقةة بالمخصصةا   

دة تسةهيالت العمةالء كمةا منتظمة بعد انتهاء جميع البنوك من إدخال أرصالغير العمالء 

مةن خةالل نظةا  ااخطةار المصةرفية التةي يجةب  نهاية شهر أكتوبر من كل عةا هي في 

كحد أقصى، علةى أن  الثامن من شهر نوفمبر من كل عا االنتهاء من إدخال بياناتها في 

يمه  يةةحسةةاباتها القةةانونيين حةةول تق بةةي  تقةةو  البنةةوك بتزويةةد المصةةرف كتابيةةاق بةةرأي مراق  

من شهر نوفمبر مةن 02يو  ئتمان الممنوح وقيمة المخصصات المحتسبة بحد أقصى لال

 . كل عا 

 
 

 

 

 نموذج تقيي  االستثمارات المالية داخل وخارج قطر 02ألغي المتضمن ملحق  1/0مالحظة: بند 

 1/1الماليةة  االستثمارات المالية داخل وخارج قطر لجميع البنوك عن الفترةتزويد المصرف بنماذج تقيي    1/0

مةع ( واعتماده من المدير العا /الرئيس التنفيذي ومراقةب الحسةابات الخةارجي، 02ملحق رق  ) 11/10 –

معرفةة فةي حالةة عةد  الالعمل على إدخال بيانات هؤالء العمالء بالحاسب اآللي من خةالل الحسةابات غيةر 

ق  الشخصةي إذا كةان العميةل شخصةية توافر رق  السجل التجاري إذا كان العميل شخصية اعتباريةة أو الةر

 طبيعية. 
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 -شطب الديون: -0

 .180( صفحة 6وااللتزا  به وكذلك بند ) 191صفحة ( 7ااطالع على بند ) 

  -لتركزات االئتمانية :ا -1

عةن  وبيانةات ومسةتندات على جميع البنةوك تزويةد مصةرف قطةر المركةزي بتقةارير دوريةة     

للعميةةل الواحةةد ومجموعتةةه االئتمانيةةة مةةن خةةالل النمةةوذجين التركةةزات االئتمانيةةة الكبيةةرة 

بحيةث يكةون ( CDعلةى اسةطوانة )التاليين في نهاية شهري يونيه وديسمبر من كل عةا  ، 

( علةةى أن تحتةةوي هةةذه Folder*لكةةل عميةةل ومجموعتةةه االئتمانيةةة الحافظةةة الخاصةةة بةةه )

على حده متضمنة النموذجين الحافظة على جميع حسابات العميل ومجموعته االئتمانية كل 

مةةةع كافةةةة المسةةةتندات الثبوتيةةةة المطلوبةةةة وفقةةةاق المبينةةةان أدنةةةاه ( 1/1( ، )ت س1) ت س/

للتعليمات المشار إليها ومنها آخر قوائ  مالية معتمدة والمستندات الثبوتية للضمانات القائمة 

إلةةى أي  لكةةل حسةةاب وآخةةر تقيةةي  لهةةذه الضةةمانات وعقةةود الكفةةاالت الشخصةةية بااضةةافة

 مستندات أخرى يرغب البنك في إرسالها .

على أن يستمر العمل بهذه التعليمات لحةين االنتهةاء مةن عمةل البرنةاما الخةال بةالملف  

االلكترونةةةةي لكبةةةةار العمةةةةالء وجميةةةةع الحسةةةةابات الخاصةةةةة بةةةةا طراف ذات المصةةةةال    

 المتداخلة .

 . 0212يسمبر يعمل بهذه التعليمات اعتباراق من تقارير نهاية شهر د 

 ( 11( ) ملحق 1النموذج رق  )ت س/ 1/1

يةةت  تعبئتةةةه كةةل سةةةتة أشةةهر فةةةي نهايةةة شةةةهري يونيةةو وديسةةةمبر مةةن كةةةل عةةةا              

 -للحسـابات والمجموعات االئتمانية التالية :

البنةةك ومجموعتةةه  عضةةو مةةن أعضةةاء مجلةةـس إدارةالتسةةهيالت الممنوحةةة لكةةل  -

 .)البنوك الوطنية( التسهيالت الممنوحةاالئتمانية أياق كانت قيمة 

االئتمانيةةة أيةةاق كانةةت قيمةةة  رئيسةةي ومجموعتةةه مسةةاه لكةةل التسةةهيالت الممنوحةةة   -

 .)البنوك الوطنية(التسهيالت الممنوحة 

 

 البنوك( جميع)إلى  11/8/0212تاريخ  67/0212* تعمي    
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 ر ـفأكث %12االئتمانية والتي تعادل  لكل عميل ومجموعتهالتسهيالت الممنوحة   -

 .مليون ريـال قطري أيهما أقل مائتا أوالبنك واحتياطياته مال رأسمن 

 -: ( 16( ملحق )1-1/النموذج رق  )ت س  1/0

يةةت  تعبئتةةه كةةةل سةةتة أشةةهر فةةةي نهايةةة يونيةةةو وديسةةمبر مةةن كةةةل عةةا  للحسةةةـابات    

والمجموعةةات االئتمانيةةة التاليةةة كتقريةةر دوري منفصةةل لكةةل حسةةاب مةةن حسةةابات 

 2(1ت س/المجموعة االئتمانية المدرجة في النموذج رق  )

وكةةل حسةةاب مةةن الحسةةـابات ذات العالقةةة بهةةذا  عضةةو مجلةةس اادارةحسةةاب   -

 العضو.

  المسةاه وكل حساب من الحسابات ذات العالقةة بهةذا  رئيسي مساه كل حساب   -

 الرئيسي .

 %12االئتمانيةة التةي تعةادل قيمتهةا  حسابات العميةل ومجموعتةهكل حساب من   -

 ، أو مائتةا مليةون ريةـال قطةري أيهمةا أقةلالبنةك واحتياطياتةه مال رأسفأكثر من 

علةةةى أن يةةةت  إرفةةةاق جميةةةع هةةةذه النمةةةاذج المعةةةدة لكةةةل حسةةةاب مةةةن حسةةةابات 

المجموعة االئتمانية مةع النمةوذج الخةال بالعميةل ومجمـةـوعته االئتمانيةة رقة  

 (.1)ت س/

( عنةد 720الصةفحة )فةي ضرورة التقيد بمةا جةاء فةي التعليمةات التنفيذيةة المبينةة      1/1

السةـابق ذكرهمةا مةع تةوخى الدقةة عنةد  (16وملحةق  11)ملحق  تعبئة النموذجين

تعبئتهما ، والتأكد من صحة ارصدة تسهيالت العمةالء الممنةوح منهةا والمسةتعمل 

وقيمة ما يقابلها من ضمانات عينية قبل ادخالهةا بالحاسةب االلةي مةن خةالل نظةا  

وفي حالة قيا  البنك بتزويد مصرف قطر المركةزي  االخطار المصرفية الجديد، 

بأي بيانات غير صحيحة أو غير مكتملة سةوف يةت  اتخةاذ إجةراءات مشةددة ضةد 

مةةوظفي هةةذا البنةةك المسةةؤولين عةةن ذلةةك، وسةةوف يةةت  اعتبةةار هةةذه البيانةةات هةةي 

البيانةةات المعتمةةدة لةةدى مصةةرف قطةةر المركةةزي والتةةي سةةوف يةةت  مةةن خاللهةةا 

 معدالت المختلفة للتركزات االئتمانية. احتساب النسب وال
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يجب على البنوك تزويد مصرف قطر المركةزي بهةذين النمةوذجين خةالل عشةرة      1/4

 أيا   من تاريخ انتهاء الفترة المطلوب إعداد بيانات عنها.

لةوحظ مةن حيةث  تحديث بيانات الشركات عمالء التسةهيالت االئتمانيةةالعمل على     1/1

،  1/1بيانات التقارير الــدورية الةواردة علةى النمـةـوذج رقة  ت سخالل مراجـعة 

اخةةتالف بيانةةةات بعةةة  العمةةةالء المتمثلةةةة فةةي أرقةةةا  سةةةجالته  التجاريةةةة وأسةةةماء 

الشةةركاء  وحصصةةه  ، والبيانةةات التةةي سةةبق وأن صةةرح البنةةك عنهةةا للمصةةرف 

رى المركةةزي مةةن خةةالل نظةةا  ا خطةةار المصةةرفية، ولمعالجةةة هةةذه االختالفةةات نةة

ضةةرورة قيةةا  البنةةوك التةةي طةةرأ تعةةديل علةةى بيانةةات بعةة  عمالئهةةا ممةةن سةةبق 

التصري  عنه  من خالل النظا  سالف الذكر ، بالتقد  بطلبات تعديل بيانات هةؤالء 

 المصرفية.العمالء من خالل نظا  ا خطار 

 -حسابات الجاري مدين والحسابات المكشوفة )البنوك التجارية(: -4

 -:يد مصرف قطر المركزي بالبيانات التالية لى كل بنك تزوع

حسةةةابات الجةةةاري مةةةدين والحسةةةابات  إجماليةةةاتتقريةةةر دوري ربةةةع سةةةنوي عةةةن  4/1

 .( 18( ملحق )1المكشوفة حسب الكشف المرفق رق  )

 مختلفةةةحسةةابات المكشةةوفة  غةةرا  التقريةةر دوري ربةةع سةةنوي عةةن تفاصةةيل   4/0

حسةب  وذلةك( 18ملحةق )( 1شةف رقة  )من ك 6الواردة في البند  عينية بضمانات

 . (19( ملحق  )0الكشف المرفق رق  )

  -:*التمويل العقاري  صافي مخاطر نسبة -1

هةذه النسةبة كمةا  باحتسةاب( المرفةق الخةال 102( ملحق رقة  ) 1تعبئة النموذج رق  )  1/1

 هي في نهاية كل شهر وتزويد المصرف به مع مرفقات الميزانية الشهرية ا خرى. 

يتوجةب  أكثةر أوالشهر وفي حالة تجةاوز هةذه النسةبة ليةو   أيا احتساب هذه النسبة لكافة  1/0

علةةى البنةةك تعبئةةة النمةةوذجين التةةاليين وتزويةةد المصةةرف بهمةةا مةةع مرفقةةات الميزانيةةة 

  -الشهرية:

 ( بشأن احتساب نسبة صافي مخاطر التمويل العقاري 021صفحة ) 6* مالحظة ما ورد في البند 
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( ملحةق رقة   0التمويةل العقةاري ) نمةوذج رقة   صةافي مخةاطر نموذج احتساب نسةبة -

(101) . 

(ملحةق 1لعقاري)نموذج رق  التمويل ا صافي مخاطر يد غرامات مخالفة نسبةنموذج ق -

 . (100) رق 

 صةةافي مخةةاطر ي بنةةك احتسةةاب نسةةبةأن يطلةةب مةةن ايجةةوز للمصةةرف فةةي اي وقةةت  1/1

التمويةةل العقةةاري لكافةةة االيةةا  لشةةهر معةةين وفةةي حالةةة وجةةود مخالفةةات لةة  يقةة  البنةةك 

ألةف  122  جةزاءاق ماليةاق ال يزيةد علةى بفةرباالفصاح عنها فان المصرف سوف يقةو  

( 016اسةتناداق الحكةا  المةادة ) يومياق عن كةل مخالفةة مسةتمرة يرتكبهةا البنةكلاير قطري 

 . 0210( لسنة 11رق  ) وتنظي  المؤسسات المالية من قانون مصرف قطر المركزي

  

 

 

 

 

 


