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 لثالثالفصل ا
 "أعمال شركات التمویل" 

 

  -تتكون أعمال شركات التمویل من عمل أو أكثر من األعمال الرئیسیة التالیة: -أ

 منح القروض االستھالكیة لمختلف فئات العمالء من األفراد والمؤسسات والشركات المختلفة . −

 مویل.أي أعمال تمویل متخصصة یحددھا المصرف تكون من ضمن أعمال شركات الت −

  -یحظر على شركات التمویل القیام بأي عمل من األعمال التالیة: -ب

 تلقي الودائع. −

ممارس��ة أعم��ال الص��رافة أو أعم��ال ش��ركات االس��تثمار أو تمثی��ل البن��وك والمؤسس��ات المالی��ة  −

األجنبیة أو أي من األعمال المصرفیة منھا فتح االعتمادات المستندیة وإصدار الكفاالت ما ع�دا 

 عمال شركات التمویل المذكورة في الفقرة (أ) .ما یخص أ

یة بالش��كل ال��ذي تس��مح ب��ھ الق��وانین وتك��ون أعم��ال ش��ركات التموی��ل عل��ى أس��س تقلیدی��ة أو إس��الم -ج

 التجاریة في دولة قطر ویوافق علیھ المصرف.

  -بناًء على ما تقـّدم یمكن لشركات التمویل مزاولة ما یلي:

  -: *االئتمان الممنوح مقابل الراتب -۱
من قانون مصرف قطر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات  )۱۲۱() و ۷۰استناداً ألحكام المادتین (

 -تقرر أن تلتزم شركات التمویل بالتعلیمات التالیة : ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المالیة رقم 

 أوالً : تعریفات :

ألغراض تطبیق ھذه التعلیمات تعرف الكلمات والعبارات أدناه أینما وردت في التعلیمات 

 على الوجھ التالي :

 االئتمان الممنوح مقابل الراتب : )۱

ھ��و االئتم��ان الممن��وح لألف��راد الع��املین بالقط��اعین الع��ام أو الخ��اص ف��ي ش��كل ق��روض أو 

تمویل إسالمي وفقاً للسقوف المحددة في ھذه التعلیمات ویسدد بالخصم على رواتب ھ�ؤالء 

یاً ك�ان الغ�رض مصدر السداد الوحید أر باعتبارھا األفراد في حساباتھم لدى البنوك في قط

 من التمویل .
 

 
 ۲۷/۹/۲۰۱۱تاریخ  ۲۹/۲۰۱۱* تعمیم 
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 : الراتب اإلجمالي )۲

یقصد بھ الراتب األساس�ي للعمی�ل مض�افاً إلی�ھ جمی�ع الع�الوات والب�دالت وال�ذي ی�رد 

 بصفة منتظمة بحساب العمیل بأحد البنوك العاملة بدولة قطر .

 :صافي الراتب اإلجمالي  )۳

جمیع االلتزامات الشھریة مقاب�ل الرات�ب ال�وارد  یقصد بھ الراتب اإلجمالي بعد خصم

 تعریفھا أدناه .

 : إجمالي االلتزامات الشھریة مقابل الراتب )٤

یقص�د بھ��ا إجم�الي االلتزام��ات الش��ھریة المنتظم�ة المترتب��ة عل��ى العمی�ل ویك��ون مص��در 

 سدادھا راتبھ وتشمل على سبیل المثال :

ب�ل س�داد جمی�ع االلتزام�ات المترتب�ة االستقطاعات الش�ھریة المنتظم�ة م�ن الرات�ب مقا −

على العمیل تجاه شركة التمویل أو البنك ال�ذي ب�ھ حس�ابھ ، وك�ذلك جمی�ع االلتزام�ات 

المترتبة علیھ تج�اه البن�وك أو ش�ركات التموی�ل األخ�رى و یمك�ن االس�تعالم ع�ن ذل�ك 

 من مركز قطر للمعلومات االئتمانیة .

 الء آخرین ویكفلھا العمیل مقابل راتبھ .من أقساط الدیون المنتظم سدادھا لعم ٥۰% −

 من أقساط الدیون المنتظمة لعمالء آخرین ویكفلھا العمیل مقابل راتبھ . ۱۰۰% −

 أي التزامات أخرى تستقطع بشكل منتظمة من الراتب . −

 : سعر المصرف المركزي )٥

 . QCB Lending Rateھو سعر فائدة االقتراض من المصرف المركزي 

 لقصوى لالئتمان الممنوح مقابل الراتب :ثانیاً : الحدود ا
 للمقیمین القطریین للمواطنین 

 القروض والتمویل اإلسالمي )۱

الح��د األقص��ى لم��ا یمك��ن  −

منح�����ھ م�����ن ق�����روض أو 

تموی�����ل ش�����امالً األص�����ل 

  . والفائدة أو العائد

 

 ملیون لایر قطري  ۲

أل���ف لایر قط���ري وم���ازاد ع���ن ذل���ك  ٤۰۰

یك���ون مغط���ى بحج���ز مكاف���أة ت���رك الخدم���ة 

لموظفي الحكومة فقط بموج�ب كت�ب رس�میة 

م��ن جھ��ة العم��ل وبحی��ث ال یزی��د الق��رض أو 

 التمویل عن ملیون لایر في جمیع األحوال . 
 



٣٣       
           التمویلأعمال شركات                                                                     التمویلتعلیمات شركات 

                                                                                         
 

 ۲۰۱٤ أكتوبر
 لسادسةاالطبعة 

 

 
أقص���ى م���دة للق���رض أو  −

 التمویل
 سنوات ٤ سنوات  ٦

الح�����د األقص�����ى لمع������دل  −

الفائ���دة أو العائ���د الس���نوي 

 (على الرصید المتناقص)

 )%۱٫٥سعر المصرف + (

 ۳۸/۲۰۱٤میم عدل حسب التع

أصبح سعر  ۱۱/۱۲/۲۰۱٤تاریخ 

 %۳المصرف + 

 %۱٫٥سعر المصرف + 

 المصرف ٌعدل وأصبح (سعر

 +۳%( 

إجمالي االلتزامات 

 الشھریة مقابل الراتب

 

مجموع الراتب من  %۷٥

 األساسي والعالوة االجتماعیة فقط
 من إجمالي الراتب ٥۰%

 

 ابل الراتب :ثالثاً : الضوابط العامة لالئتمان الممنوح مق

یجب على شركة التمویل عند منح االئتمان مقابل الراتب س�واء ف�ي ش�كل ق�روض أو  -۱

 تمویل إسالمي أن تحصل من العمالء على المستندات التالیة :

كتاب م�ن جھ�ة العم�ل یوض�ح فی�ھ الرات�ب األساس�ي والع�الوة االجتماعی�ة بالنس�بة  -أ

 للقطریین والراتب اإلجمالي لغیر القطریین .

یر من مركز قطر للمعلومات االئتمانیة والحص�ول عل�ى ش�یكات م�ن العم�الء *تقر -ب

 باألقساط المستحقة وبتواریخ االستحقاق .

ال یج�وز تحوی��ل التموی��ل م��ن الش��ركة المانح��ة إل��ى ش��ركة أخ��رى أو إل��ى بن��ك إال ف��ي  -۲

 الحاالت التالیة :

 تحویل التمویل من شركة تقلیدیة إلى شركة تمویل أو بنك إسالمیین . -أ

 تحویل التمویل من الشركة إلى البنك المحول إلیھ راتب العمیل . -ب

ال یجوز لشركات التمویل تحصیل أي رسوم أو عموالت باإلضافة إلى الحد األقصى  -۳

 للفائدة أو العائد المقرر بھذه التعلیمات .

 تحدید واحتساب الفائدة أو العائد على القروض أو التمویل مقابل الراتب : -٤

ل�ى ش�ركات التموی�ل التقلیدی�ة أن تلت�زم بالت�الي عن�د تحدی�د س�عر الفائ�دة . یجب ع۱/٤

 واحتسابھا على القروض مقابل الراتب :

 ۱۲/٥/۲۰۱٤تاریخ  ۱۲/۲۰۱٤* تعمیم  
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ف��ي عق��د الق��رض المب��رم م��ع بالنس��بة للق��روض الجدی��دة یح��دد س��عر الفائ��دة  -أ

العمی��ل عل��ى أس��اس س��عر المص��رف المرك��زي باإلض��افة إل��ى ھ��امش مح��دد 

لش�ركة التموی�ل زی�ادة س�عر  ویمكن*%۱٫٥الیجاوز الحد األقصى المقرر بـ

الفائدة خالل فت�رة س�داد الق�رض ف�ي حال�ة زی�ادة س�عر المص�رف المرك�زي 

زی��ادة قیم��ة أقس��اط الس��داد أو م��دة الق��رض ع��ن  ش��ریطة أال ی��ؤدي ذل��ك إل��ى

السقف المقرر لھما ، وف�ي حال�ة انخف�اض س�عر المص�رف المرك�زي خ�الل 

ض س��عر الفائ��دة وفق��اً ل��ذلك ، فت��رة الس��داد فیج��ب عل��ى ش��ركة التموی��ل تخف��ی

 . والیجوز زیادة الھامش المحدد والمتفق علیھ في عقد القرض

ق��ت ص��دور ھ��ذه التعلیم��ات یج��ب عل��ى وبالنس��بة ألرص��دة الق��روض القائم��ة  -ب

شركة التمویل تعدیل سعر الفائدة علیھا وفق�اً لس�عر المص�رف المرك�زي م�ع 

یی�ر س�عر المص�رف ھامش ال یزید ع�ن الح�د األقص�ى المق�رر وف�ي حال�ة تغ

 فیما بعد یمكن لشركة التمویل تطبیق ما سبق إیضاحھ أعاله . 

. یجب على شركات التمویل اإلسالمیة االلتزام بآلی�ة تحدی�د س�عر العائ�د المق�ررة ۲/٤

عند تس�عیر عق�ود التموی�ل مقاب�ل الرات�ب الجدی�دة أم�ا بالنس�بة  ھذه التعلیماتفي 

ھذه التعلیمات فإنھ في حالة عق�ود التموی�ل ألرصدة التمویل القائمة وقت صدور 

المتفق فیھا على تغییر قیمة العائد على فترات زمنی�ة مح�ددة (مث�ل بع�ض عق�ود 

اإلجارة المنتھی�ة بالتمل�ك أو أي عق�ود تموی�ل أخ�رى) فإن�ھ عل�ى ش�ركة التموی�ل 

تخفیض نسبة العائد في الفترات الزمنیة المقبل�ة بم�ا یتواف�ق م�ع س�عر المص�رف 

ي ، أم��ا ف��ي حال��ة زی��ادة س��عر المص��رف المرك��زي فإن��ھ یمك��ن لش��ركة المرك��ز

التمویل زیادة سعر العائد شریطة أال یؤدي ذلك إل�ى تج�اوز قیم�ة أقس�اط الس�داد 

أو مدة التمویل عن السقوف المقررة ، أما بالنسبة لعق�ود التموی�ل الت�ي ال تس�مح 

إعادة ھیكلة ھ�ذا التموی�ل  قیمة العائد مثل التمویل بالمرابحة فإنھ في حالةبتغییر 

 یجب على شركة التمویل مراعاة آلیة تحدید السعر المقررة في ھذه التعلیمات . 

 ۱۱/۱۲/۲۰۱٤ابتداًء من  ۳۸/۲۰۱٤حسب التعمیم  %۳عدل السعر أصبح 
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یج��ب اإلفص��اح للعم��الء بش��كل واض��ح وبش��فافیة ع��ن ش��روط الق��روض أو التموی��ل  -٥

وأسعار الفائدة (العائد) وذل�ك ف�ي العق�ود المبرم�ة معھ�م وف�ي مك�ان ب�ارز ف�ي قاع�ات 

 ویل وعند اإلعالن عنھا في وسائل اإلعالم المختلفة .التعامل بشركة التم

الیجوز أخذ شیك أو أكثر كضمان بإجمالي قیمة القرض أو التمویل ولك�ن یج�وز أخ�ذ  -٦

شیكات بقیمة وتواریخ األقساط مسحوبة على البنك الذي یرد إلیھ راتب العمیل بحی�ث 

 لبنك .یمكن للشركة استخدامھا في حالة عدم تحویل أقساط السداد من ا

 بالنسبة للقروض أو التمویل الممنوح للمقیمین مقابل رواتبھم یجب مراعاة ما یلي : -۷

 وجود إقامة ساریة للعمل بقطر . -أ

الحص��ول عل��ى ع��دم ممانع��ة م��ن جھ��ة العم��ل م��ن تحوی��ل الرات��ب والمس��تحقات  -ب

) ۱البن�د ( ف�يومكافأة ترك الخدمة للبنك الذي یتعام�ل مع�ھ العمی�ل وال�وارد ذك�ره 

 .) ۳۳صفحة (ثاً من ثال

ف��ي حال��ة م��نح ق��روض أو تموی��ل لش��راء الس��یارات یراع��ى رھ��ن الس��یارة لص��الح  -ج

شركة التمویل وتوكیلھا بالبیع المباشر لھا في حالة التعثر وإب�الغ الجھ�ات األمنی�ة 

 بعدم السماح بخروج السیارة من البالد إال بتصریح من شركة التمویل .

ص�در س�دادھا الرات�ب إال ف�ي ح�دود الس�قوف الیجوز منح قروض أو تمویل یك�ون م  -۸

والض��وابط المق��ررة ف��ي ھ��ذه التعلیم��ات م��الم تك��ن ھن��اك مص��ادر س��داد إض��افیة أو 

ضمانات نقدیة أو عینیھ كافیة تغطي االئتمان وفوائده أو العائد علی�ھ وف�ي ھ�ذه الحال�ة 

لس�قوف على أن�ھ ائتم�ان مقاب�ل الرات�ب وال تنطب�ق علی�ھ ا ال یتم توصیف ھذا االئتمان

والتعلیمات المقررة في ھذه التعلیمات ولكن یتم توصیفھ وفقاً لمخاطر مصادر الس�داد 

 والضمانات .

 رابعاً : إعادة جدولة االئتمان الممنوح مقابل الراتب :

یمكن لشركات التموی�ل إع�ادة جدول�ة أو ھیكل�ة أرص�دة الق�روض أو التموی�ل المن�تظم ف�ي 

ذه التعلیم��ات بغ��رض تخف��یض األقس��اط الش��ھریة الس��داد القائم��ة ل��دیھا وق��ت ص��دور ھ��

المستقطعة من الراتب بم�ا یتواف�ق م�ع الس�قوف المق�ررة ف�ي ھ�ذه التعلیم�ات حت�ى ل�و أدى 

ذلك إلى زی�ادة م�دة التموی�ل ع�ن الم�دة المق�ررة ودون أن یترت�ب عل�ى ذل�ك تص�نیف ھ�ذه 
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ی�ل غی�ر المن�تظم القروض أو التمویل كدیون غیر منتظمة ، أما بالنس�بة للق�روض أو التمو

ففي حالة إعادة جدولت�ھ أو ھیكلت�ھ وفق�اً لم�ا س�بق ذك�ره یظ�ل تص�نیفھ ض�من ال�دیون غی�ر 

المنتظمة إلى أن یعاد تقییمھ وفقاً لتعلیمات المصرف المركزي بھذا الشأن ، ویش�ترط ف�ي 

جمیع األحوال أن تراع�ي ش�ركات التموی�ل ع�دم اس�تغالل ذل�ك ف�ي إج�راء إع�ادة الجدول�ة 

خ��رى مث��ل زی��ادة قیم��ة الق��رض أو ت��دویره أو م��نح ق��رض جدی��د ، وینبغ��ي أن ألغ��راض أ

 تلتزم شركات التمویل بالموضوعیة والشفافیة عند تطبیق تعلیمات المصرف المركزي .
  

 خامساً : أمور أخرى :

یجب على شركات التمویل تطبیق السقوف والضوابط الواردة بھذه التعلیمات اعتب�اراً  -۱

 .۲۷/۹/۲۰۱۱من 

عل��ى ش��ركات التموی��ل مراع��اة اس��تبدال الس��قوف والض��وابط الخاص��ة بالتموی��ل یج��ب  -۲

نما وردت في كتاب تعلیمات شركات التمویل حت�ى یولی�و یاالستھالكي مقابل الراتب أ

 بالسقوف والضوابط والتعریفات الواردة بھذه التعلیمات . ۲۰۱۰

المرك��زي  س��وف ی��تم ف��رض الغرام��ات المالی��ة المق��ررة وفق��اً لق��انون مص��رف قط��ر -۳

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 

 -: منح االئتمان/ التمویل* روطسقوف وش -۲
 االئتمان/ التمویل الممنوح ألعضاء مجلس اإلدارة : -۲/۱

یج��ب أن ال یزی��د حج��م االئتم��ان/ التموی��ل الممن��وح للمجموع��ة االئتمانی��ة لعض��و  -۲/۱/۱

م��ن رأس��مال الش��ركة  %۳٫٥ھ ع��ن مجل��س اإلدارة الواح��د وجمی��ع أف��راد عائلت��

 مانیة أو ــموعة االئتــتزامات المجــموع الـواحتیاطیاتھا ، شریطة أن ال یزید مج

م�ن رأس م�ال الش�ركة  %۲۰التمویلیة لجمیع أعضاء مجلس إدارة الش�ركة ع�ن 

من مجموع االئتمان/ التموی�ل  %۱۰۰واحتیاطیاتھا ، مقابل ضمانات ال تقل عن 

 الممنوح .

ال یجوز ضمان أسھم عضو مجلس اإلدارة ف�ي الش�ركة الت�ي یك�ون عض�واً فیھ�ا  -۲/۱/۲

 مقابل االئتمان/ التمویل الممنوح لھ .

 ۱٦/٤/۲۰۰۷تاریخ  ۱۰/۲۰۰۷* تعمیم 
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مجل�س اإلدارة تخف�ض التس�ھیالت إل�ى أح�د المس�اھمین لالنض�مام في حالة انتخاب  -۲/۱/۳

 االئتمانیة/ التمویلیة الممنوحة لھ إلى النسبة المحددة دفعة نقدیة واحدة .

یتم منح وتجدید االئتمان/ التمویل من قبل مجل�س إدارة الش�ركة ألعض�اء مجل�س  -٤/۲/۱

اإلدارة ومجم���وعتھم االئتمانی���ة/ التمویلی���ة ، عل���ى أن یب���ین الغ���رض م���ن م���نح 

االئتمان/ التموی�ل والض�مانات ومص�ادر الس�داد ، م�ع األخ�ذ بع�ین االعتب�ار ع�دم 

 ئدة/ العائد للعضو .التمییز في منح االئتمان/ التمویل وسعر الفا

ع��رض التزام��ات أعض��اء مجل��س إدارة الش��ركة ف��ي ك��ل اجتم��اع للمجل��س س��واء  -٥/۲/۱

كانت ھذه االلتزام�ات تم�ت ل�دى الف�روع المحلی�ة أو الخارجی�ة للش�ركة ، وت�دون 

 في أحد بنود المحضر .

عن��د التخل��ف ع��ن س��داد االلتزام��ات االئتمانی��ة / التمویلی��ة لعض��و مجل��س إدارة  -٦/۲/۱

) م��ن ق��انون ۱۲۸الش��ركة أو إج��راء تس��ویة مع��ھ ، تطب��ق علی��ھ أحك��ام الم��ادة (

ب��أن  ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳ت المالی��ة رق��م مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ا

یقاضي مصرف قطر المركزي نیابة عن مساھمي الشركة عضو مجل�س اإلدارة 

 المتخلف عن سداد دیونھ بعد توجیھ اإلنذار القانوني لھ .

 ون في الشركة :العامل -۲/۲

الیجوز أن یستفید العاملون في الشركة من االئتمان الذي تقدمھ باستثناء ما یمكن 

 تقدیمھ من قروض شخصیة حسب الئحة شؤون العاملین بھا .

 مراقب الحسابات القانوني : -۲/۳

 الیجوز لشركة التمویل منح تسھیالت ائتمانیة لمراقب حساباتھا .

 -: ن*ضوابط وسقوف منح االئتما -۳
بشأن ضوابط وسقوف منح االئتمان  ۱۱/۱۲/۲۰۱٤تاریخ  ۳۸/۲۰۱٤صدر تعمیم رقم 

 وفیما یلي التعلیمات الواردة بالتعمیم :

) ۱۳) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي رق��م (۱۲۱) ، (۷۰اس��تناداً ألحك��ام الم��ادتین (

 ) من ۳۱( ةالصفحببشأن تنظیم عمل المؤسسات المالیة والتعلیمات الواردة  ۲۰۱۲لسنة 

 
 . ۱۱/۱۲/۲۰۱٤تاریخ  ۳۸/۲۰۱٤تعمیم رقم * 
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 ) تقرر ما یلي :۲۹/۲۰۱۱تعمیم رقم ھذه التعلیمات (

 -التعریفات : -۱

ھ��و التموی��ل ال��ذي یم��نح للعم��الء بغ��رض  -. التموی��ل االس��تھالكي مقاب��ل الرات��ب :۱/۱

تموی��ل احتیاج��اتھم الخاص��ة مقاب��ل روات��بھم أو دخ��ولھم الش��ھریة ول��یس بغ��رض 

 القیام بعملیات استثماریة أو تجاریة .

ھ��و التموی��ل ال��ذي یم��نح للعم��الء بغ��رض ش��راء أو بن��اء  -لتموی��ل العق��اري :. ا۱/۲

 عقارات مقابل ضمانات عقاریة .

ھو التمویل ال�ذي یم�نح لألف�راد والش�ركات  -. التمویل الممنوح ألغراض أخرى :۱/۳

 مقابل ضمانات ومصادر سداد أخرى متنوعة .

تش��مل عنص��ر أو أكث��ر م��ن  ھ��ي الت��ي -. المجموع��ة االئتمانی��ة للعمی��ل الواح��د :٤/۱

 -العناصر التالیة :

 . التسھیالت االئتمانیة الممنوحة للعمیل .۱/٤/۱

. التسھیالت االئتمانیة الممنوحة للحس�ابات المش�تركة الت�ي یك�ون العمی�ل ۲/٤/۱

 أحد أطرافھا .

. التسھیالت االئتمانیة الممنوحة للمؤسسات الفردیة المملوك�ة م�ن العمی�ل ۳/٤/۱

 ا .أو بكفالتھ

. التسھیالت االئتمانیة الممنوح�ة لش�ركات التض�امن البس�یطة الت�ي یك�ون ٤/٤/۱

 العمیل شریكاً متضامناً فیھا .

. التسھیالت االئتمانیة الممنوحة لش�ركات المس�اھمة ، الت�ي یمل�ك العمی�ل ٤/٥/۱

 من رأسمالھا ویساھم في اإلدارة . %۳۰نسبة 

ش���ركات ذات المس���ئولیة المح���دودة . التس���ھیالت االئتمانی���ة الممنوح���ة لل٤/٦/۱

ف�أكثر م�ن رأس�مالھا  %٥۰والتوصیة باألسھم التي یمتلك العمیل نسبة 

 ولھ تأثیر على قراراتھا .

. التس��ھیالت االئتمانی��ة الممنوح��ة للعم��الء ال��ذین یكفلھ��م العمی��ل أی��اً ك��ان ۷/٤/۱

 الشكل القانوني لھؤالء العمالء .
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مدین�ة أخ�رى إذا تب�ین ب�أن . التسھیالت االئتمانیة الممنوحة ألی�ة أط�راف ۸/٤/۱

مخ��اطرھم االئتمانی��ة نف��س مخ��اطر العمی��ل ، وف��ي جمی��ع الح��االت ی��تم 

احتساب قیمة أي التزام یقوم أي عمیل بتحویل�ھ إل�ى حس�اب أح�د أف�راد 

عائلت��ھ ألي س��بب م��ن األس��باب م��ن ض��من ح��دود الترك��زات االئتمانی��ة 

 وح بھا للمجموعة االئتمانیة لھذا العمیل .المسم

 -التمویل االستھالكي مقابل الراتب : -۲

شركة التموی�ل بم�نح ق�روض وتم�ویالت لعمالئھ�ا مقاب�ل الرات�ب وفق�اً للس�قوف یسمح ل

) وبس��عر فائ��دة الیزی��د ع��ن (س��عر ۲۹/۲۰۱۱والش��روط ال��واردة ف��ي التعم��یم رق��م (

 ) .%۳٫۰المصرف + 

 -أخرى: التمویل الممنوح ألغراض -۳

یجوز لشركة التمویل منح قروض أو تمویل لعمالئھا من الشركات واألفراد ألغ�راض 

 -أخرى مقابل مصادر سداد متنوعة على أن یراعى ما یلي :

التحق��ق م��ن انتظ��ام ورود مص��ادر الس��داد وكفایتھ��ا لتغطی��ة االلتزام��ات المترتب��ة  -۳/۱

المصادر في االعتب�ار كأح�د االئتمان خالل فترة السداد وأن تؤخذ تلك  حعلى من

أھ���م العوام���ل الت���ي یتح���دد عل���ى أساس���ھا ق���رار م���نح التموی���ل ومدت���ھ وحجم���ھ 

 وشروطھ والعائد علیھ وطریقة السداد وقیمة وطبیعة الضمانات المقررة .

الحص��ول عل��ى ض��مانات عینی��ة كأح��د أھ��م وس��ائل الح��د م��ن مخ��اطر االئتم��ان  -۳/۲

ان الممنوح وفقاً لھ�وامش مح�ددة تختل�ف وبحیث تغطي أو تزید قیمتھا عن االئتم

حسب طبیعة كل نوع من الضمانات وحسب أي انخفاض محتم�ل ف�ي قیم�ة ھ�ذه 

الض��مانات حی��ث أن م��نح االئتم��ان ب��دون ض��مانات عینی��ة تغط��ي قیمت��ھ بش��كل 

وجود مبررات قویة مقبول�ة مث�ل م�نح االئتم�ان مقاب�ل مص�ادر مناسب یستوجب 

لص��الح الش��ركة تغط��ي التزام��ات التموی��ل س��داد موث��وق منھ��ا محول��ة رس��میاً 

كالرواتب والدخول الثابتة والمستمرة واألوراق التجاری�ة الجی�دة أو خ�الف ذل�ك 

 .صادر السداد المضمونة ممن 
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مراع���اة األص���ول والقواع���د المص���رفیة الس���لیمة لم���نح االئتم���ان وفق���اً ألفض���ل  -۳/۳

 الممارسات .

س�نوات بم�ا ف�ي ذل�ك فت�رات الس�ماح إن  ۷ أن ال تتجاوز مدة التمویل (الق�رض) -٤/۳

 شھور) . ٦وجدت والتي یجب أن ال تزید عن (

 -التمویل العقاري : -٤

یجوز لش�ركة التموی�ل م�نح تموی�ل لعمالئھ�ا لش�راء أو بن�اء العق�ارات ألغ�راض  -۱/٤

 -السكن الخاص وذلك وفقأً للشروط التالیة :

ة) بم��ا ف��ي ذل��ك فت��رات س��ن ۱٥أن ال تزی��د م��دة التموی��ل العق��اري ع��ن ( -۱/۱/٤

    والت��ي یج��ب ف��ي جمی��ع األح��وال أن ال تزی��د ع��ن     الس��ماح إن وج��دت 

 أشھر) . ٦(

) م��ن %٦۰أن ال یتج��اوز الح��د األقص��ى للتموی��ل العق��اري م��ا نس��بتھ ( -۱/۲/٤

 قیمة العقارات الضامنة .

ى للتموی���ل العق���اري م���ا نس���بتھ یمك���ن زی���ادة الح���د األقص��� -۱/۲/۱/٤

لعق�ارات الض�امنة بش�رط تواج�د ت�دفقات ) من قیمة ا۷۰%(

نقدیة منتظمة محولة إلى بن�ك العمی�ل بح�واالت ح�ق رس�میة 

تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خالل 

           اإلیج������ارات وغیرھ������ا  –فت������رة الس������داد (مث������ل الرات������ب 

 الدخل) . من

ل ت�دفقات یجب على شركات التمویل عند منح االئتمان مقاب -۱/۲/۲/٤

نقدیة منتظمة أن تحصل من العمالء عل�ى كت�ب م�ن البن�وك 

یوض���ح فیھ���ا إجم���الي االلتزام���ات المح���ول إلیھ���ا الت���دفقات 

النقدی��ة للعمی��ل ویؤك��د الش��ھریة الت��ي تس��تقطع م��ن الت��دفقات 

من العمیل بتحویل أقساط فیھا على وجود تعلیمات مستدیمة 

المواعی��د  س��داد الق��رض أو التموی��ل إل��ى ش��ركة التموی��ل ف��ي

 المحددة بھا .
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ق�روض أو تم�ویالت ألغ�راض ش�راء أو تمل�ك التموی�ل م�نح  یحظر على ش�ركة -۲/٤

 . األراضي لغیر أغراض البناء للسكن الخاص

یجب على شركة التمویل قب�ل م�نح التموی�ل العق�اري اس�تكمال إج�راءات ال�رھن  -۳/٤

عملیة التنفی�ذ عل�ى العقاري والتحقق من عدم وجود عوائق أو صعوبات قد تعقد 

العق��ارات المرھون��ة ض��ماناً للتموی��ل ویراع��ى أن تك��ون الرھ��ون م��ن الدرج��ة 

لشركة التموی�ل البح�ث ب�ین الب�دائل القانونی�ة المتاح�ة الت�ي تس�ھل األولى ویمكن 

 -بھا التنفیذ على الضمانات العقاریة في الوقت المناسب ومن بین تلك البدائل :

م ش��ركة التموی��ل واس��تیفاء جمی��ع المتطلب��ات تس��جیل العق��ارات الض��امنة باس�� -۱

 القانونیة والمستندات التي تحكم العالقة بین العمیل وشركة التمویل .

م���نح التموی���ل بأس���لوب الت���أجیر التم���ویلي م���ع مراع���اة االلت���زام ب���القوانین  -۲

 والشروط واإلجراءات والمعاییر المحاسبیة التي تحكم ذلك وفقاً للتعلیمات .

لین الم�ذكورین أع�اله أن یقتص�ر الغ�رض م�ن ھ�ذه الض�مانات ویشترط في البدی

عل��ى تحص��یل الش��ركة لقیم��ة التموی��ل وفوائده/أرباح��ھ حت��ى الس��داد الكام��ل وأن 

 یكون ذلك مؤیداً بالمستندات واالتفاقیات المبرمة مع العمالء .

تحت اإلنشاء التي لم یص�در لھ�ا س�ندات ملكی�ة قانونی�ة في حالة تمویل العقارات  -٤/٤

بع�د مم��ا الیمك��ن الش��ركة م��ن رھنھ��ا لص�الحھا وق��ت م��نح التموی��ل ، یج��ب عل��ى 

والتن�ازالت  قالشركة الحصول من العمالء على عقود قانونیة مثل حواالت الح�

القانونی��ة وأي ص��یغ قانونی��ة أخ��رى تض��من ح��ق الش��ركة ف��ي رھ��ن الوح��دات 

 ھ .الممولة والتنفیذ علیھا الستیفاء قیمة التمویل وفوائده أو أرباح

تحدد قیمة التمویل للعقارات واألراضي وفقاً للقیمة السوقیة الجبریة للعقار تحت  -٤/٥

ظ��روف البی��ع الف��وري والت��ي یج��ب االعتم��اد فیھ��ا عل��ى م��ثمن عق��اري رس��مي 

معتمد ومسجل لدى المحاكم العدلیة في قطر مع مراع�اة حی�اد واس�تقالل الم�ثمن 

و العمی�ل یك�ون م�ن ش�أنھا الت�أثیر وعدم وجود أي عالقة لھ مع ش�ركة التموی�ل أ

 على تقدیراتھ .
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السداد عل�ى أقس�اط متس�اویة ش�ھریة أو رب�ع س�نویة ول�یس عل�ى دفع�ة  یجب أن یتم -٤/٦

 تدعم ذلك .واحدة مالم تكن ھناك مبررات قویة موثقة 

على شركة التمویل تزوید المصرف المركزي بنسبة التمویل العقاري ل�دیھا بش�كل  -۷/٤

 رفقات البیان الشھري المقدم إلى المصرف .شھري مع م

 -تعلیمات عامة : -٥

 یجب على شركات التمویل مراعاة ما یلي :

أن ال یتجاوز إجمالي حجم االئتمان بجمیع أنواع�ھ (الممن�وح أو المس�تخدم أیھم�ا  -۱/٥

وللمجموع�ة االئتمانی�ة ع�ن  %۱أكبر) الممنوح من الش�ركة للعمی�ل الواح�د ع�ن 

 تیاطیات الشركة .من رأسمال واح ۲%

راض أخ�رى غ�أن الیتجاوز إجمالي حجم االئتمان الممن�وح للتموی�ل العق�اري وأ -۲/٥

 من رأسمال واحتیاطیات الشركة . %۱٥۰نسبة 

وضع سیاسة وإجراءات عمل ومراقبة داخلیة وإدارة مخاطر تتناس�ب م�ع ھیك�ل  -۳/٥

من العم�الء مخاطر شركة التمویل بحیث تتضمن سقوف وضوابط تالئم كل فئة 

وطبیع���ة الض���مانات ف���ي إط���ار الس���قوف والض���وابط المق���ررة م���ن المص���رف 

 المركزي .

التعلیمات اعتباراً من تاریخھ وسیتم فرض العقوب�ات والج�زاءات  یعمل بھذه التعلیمات

) لس�نة ۱۳رق�م ( وتنظیم المؤسسات المالی�ة المقررة في قانون مصرف قطر المركزي

تتجاوز السقوف والضوابط والتعلیمات المح�ددة ف�ي  على شركات التمویل التي ۲۰۱۲

  ھذا التعمیم .

 -: االستثمارات المالیة -٤
لحسابھا الخاص في كافة أنواع األوراق المالیة یجوز لشركات التمویل االستثمار  -۱/٤

 واألوراق االستثماریة األخرى داخل وخارج قطر .

 شریطة االلتزام بما یلي :

م����ن رأس����مال  %۲٥س����تثمارات عل����ى م����ا نس����بتھ أال یزی����د إجم����الي ھ����ذه اال -أ

 واحتیاطیات الشركة .
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أال یزید االستثمار ف�ي الش�ركة الواح�دة أو الص�ندوق أو المحفظ�ة الواح�دة عل�ى  -ب

 من رأسمال واحتیاطیات الشركة . ۱۰%

الشركة على وثائق ومستندات من الجھات المس�تثمر بھ�ا تب�ین مق�دار  لأن تحص -ج

 ما یثبت أنھا غیر مرھونة ألیة جھة . المساھمة وشروط تصنیفھا وعلى

 * :آلیة االستثمار -۲/٤

یجب على جمیع شركات التمویل عند الدخول في أي نوع من االستثمارات االلتزام 

 باآلتي :

 الحصول على معلومات كافیة عن االستثمار وإعداد دراسة للسوق . -أ

 طریقة التفاوض والشروط الخاصة باالستثمار . -ب

 ) .Due Diligenceة كافیة لالستثمار (إعداد دراسة فنی -ج

الموافقة على االستثمار وتحدید الخطوات  أقرتتحدید جھة الصالحیة التي  -د

 التنفیذیة لالستثمار .

 كیفیة المتابعة والتقییم لالستثمار واستراتیجیات االستثمار . -ھـ

 كیفیة التخارج واالسترداد لالستثمار . -و

 ھ كحد أدنى یجب على الشركات االلتزام بھ .وعلى أن تكون اإلجراءات بعالی

 : *المالیة* االستثمارات تصنیف وتقییم -۳/٤

 یجب على شركات التمویل االلتزام باآلتي :

 تصنیف االستثمارات المالیة : -۳/۱/٤

یج��ب تص��نیف أي اس��تثمارات مالی��ة من��ذ البدای��ة س��واء داخ��ل أو خ��ارج قط��ر وفق��أً 

) والتع��دیالت ۳۹ت��ي یح��ددھا المعی��ار ال��دولي رق��م (لفئ��ات االس��تثمارات المالی��ة ال

الالحقة ، على أنھ ال یجوز للش�ركات تحوی�ل االس�تثمارات م�ن فئ�ة إل�ى أخ�رى إال 

في حال�ة وج�ود مب�ررات قوی�ة یقبلھ�ا المص�رف ویواف�ق علیھ�ا مس�بقاً ، ویج�ب أال 

لی�ة أو تتعلق ھذه المبررات برغبة الشركة في الت�أثیر عل�ى نت�ائج أعم�ال الس�نة الما

 التأثیر على قیاس التزامھا بالنسب والسقوف اإلشرافیة .

 ۲۸/٤/۲۰۰۹تاریخ  ۸/۲۰۰۹* تعمیم  
 وعمل بھ من تاریخھ ٦/٥/۲۰۰۹تاریخ  ۹/۲۰۰۹** تعمیم 
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 تقییم االستثمارات المالیة : -۳/۲/٤

یجب قی�اس وتس�جیل وتح�دیث القیم�ة العادل�ة لالس�تثمارات بم�ا ال یج�اوز نھای�ة ك�ل 

ش�ھر ، وذل�ك لك�ل اس�تثمار عل��ى ح�ده وتس�جیل نت�ائج التقی��یم وفق�اً ل�ذلك ف�ي حس��اب 

تیاطي القیمة العادلة حس�ب متطلب�ات المعی�ار ویراع�ى ف�ي ذل�ك الدخل أو حساب اح

 ما یلي :

م بسعر السوق في آخ�ر ی�وم ت�داول بالش�ھر االستثمارات المدرجة باألسواق تقوّ  -أ

حس��ب متوس��ط الس��عر ف��ي ذل��ك الی��وم أو الس��عر األكث��ر تحوط��اً حس��ب رغب��ة 

 الشركة .

لتح��وط ألي خس��ائر م بالتكلف��ة م��ع اتق��وّ  باألس��واق االس��تثمارات غی��ر المدرج��ة -ب

والیجوز تسجیل أي زیادة في قیمة االستثمار م�الم یت�وفر ل�دى الش�ركة مؤش�راً 

موثوق��اً ب��ھ یمك��ن االعتم��اد علی��ھ ف��ي تق��دیر القیم��ة العادل��ة لھ��ذه االس��تثمارات 

 قوینحص�ر ذل��ك ف��ي االسترش��اد بأح��دث مع�امالت بی��ع وش��راء فعلی��ة ف��ي الس��و

ك��ون عل��ى أس��اس تج��اري ب��ین أط��راف عل��ى األداة االس��تثماریة مح��ل التقی��یم ت

 راغبة ومطلعھ وال تربطھا عالقة یمكن أن تؤثر على آلیة تحدید السعر .

االس��تثمارات ف��ي الص��نادیق والمح��افظ االس��تثماریة غی��ر الم��درج وح��داتھا ف��ي  -ج

األس��واق تق��اس القیم��ة العادل��ة لھ��ا بالقیم��ة المق��ررة للتخ��ارج م��ن الص��ندوق أو 

   المحفظة في وقت التقییم .

 تقییم المساھمات في الشركات وفقاً لطریقة حقوق الملكیة*: -٤/٤

على شركات التمویل التي تقیم مساھماتھا في الشركات وفقاً لطریق�ة حق�وق الملكی�ة 

مث���ل المس���اھمات ف���ي الش���ركات الزمیل���ة أو أي ح���االت أخ���رى تتطلبھ���ا المع���اییر 

 یلي : حاسبیة الدولیة مراعاة ماالم

الش�ركة ف�ي التغی�ر ف�ي حق�وق ملكی�ة الش�ركة المس�تثمر بھ�ا عند احتساب حصة  -أ

یعتمد في ذلك على آخر حسابات مالیة ختامیة مدققة للشركة المستثمر  نینبغي أ

 بھا .

 وعمل بھ من تاریخھ  ۱۲/٤/۲۰۰۹تاریخ  ٥/۲۰۰۹تعمیم * 
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عند تسجیل حصة الشركة في التغیر في حقوق ملكیة الش�ركة المس�تثمر بھ�ا ف�ي  -ب

ل��ى حس��اب ال��دخل كأرب��اح أو خس��ائر ، فإن��ھ ف��ي حال��ة تس��جیل أرب��اح یج��ب ع

ش��ركات التموی��ل ترحی��ل قیم��ة ھ��ذه األرب��اح إل��ى احتی��اطي خ��اص ف��ي حق��وق 

 المساھمین وال یجوز توزیعھا إال بقدر ما توزعھ الشركة المستثمر بھا .

الیجوز أن تسجل ش�ركات التموی�ل ف�ي حس�اب ال�دخل أي توزیع�ات أرب�اح ع�ن  -ج

لجمعی�ة استثماراتھا في الشركات قب�ل إق�رار ھ�ذه التوزیع�ات بش�كل نھ�ائي م�ن ا

العام��ة للش��ركات المس��تثمر بھ��ا واإلع��الن عنھ��ا بحی��ث تك��ون توزیع��ات محقق��ة 

 ومستحقة لشركة التمویل .

 -: اإلیداع لدى المؤسسات المالیة المحلیة والخارجیة -٥
أو لدى  ةویقصد بھا جمیع أنواع الودائع الجاریة وتحت الطلب وألجل لدى البنوك المحلی

 رجیة ، ویجب التقید بالشروط التالیة :البنوك والمؤسسات المالیة الخا

أال یزید إجمالي إیداعات الشركة لدى البنك الواحد أو المؤسسة المالیة الواحدة وجمی�ع  -أ

 من مجموع رأسمال الشركة واحتیطیاتھا . %۲٥فروعھ أو فروعھا عن 

یجب وضع سیاسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس اإلدارة لتحدید فترات ربط الودائع ل�دى  -ب

 . البنوك والمؤسسات المالیةھذه 

یجب اإلیداع لدى بنوك أو مؤسسات المالیة ذات مراكز مالیة قویة وفي بل�دان التض�ع  -ج

 قیوداً على تحویل العمالت األجنبیة .

یج��ب اعتم��اد س��قوف التعام��ل م��ع البن��وك والمؤسس��ات المالی��ة م��ن قب��ل مجل��س إدارة  -د

 .قبل عرضھا على المصرف العتمادھا  الشركة

الالزم�ة إلثب�ات أرص�دة الودائ�ع ل�دى البن�وك الحص�ول عل�ى المس�تندات والوث�ائق  یجب -ھـ

 .والمؤسسات المالیة الخاصة بالشركة وبأنھا غیر مرھونة ألي جھة 

 -: االقتراض -٦
یجوز للشركة االقتراض من البنوك والمؤسسات المالیة على شكل قروض أو إصدار 

 -عاة ما یلي :للشركة ویجب مرا سندات كمصادر أموال مقترضة
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مثل��ي * أال یزی��د مجم��وع المب��الغ المقترض��ة م��ن (البن��وك والمؤسس��ات المالی��ة) ع��ن  -أ

 ) حقوق المساھمین .۲۰۰%(

) حق��وق المس��اھمین %۱۰۰* أال تزی��د أرص��دة س��ندات ال��دین المص��درة ع��ن مث��ل ( -ب

 یتم تقییم ھذه السندات من قبل شركات تقییم خاصة بذلك . نشریطة أ

 وات الدین المختلفة .یجوز للشركة طرح أد -ج

 -:*تمویل متاجرة العمالء في األوراق المالیة * -۷
یحظر على شركات التمویل تقدیم تمویل للعمالء ألغ�راض المت�اجرة ف�ي األوراق المالی�ة 

داخل أو خارج قطر سواء من خالل المتاجرة بالھ�امش أو م�ن خ�الل تق�دیم تموی�ل ت�رتبط 

 لیات شرائھا وبیعھا .تدفقاتھ النقدیة بأسعار األسھم أو بعم

وسیتم فرض غرامات مالیة بحدھا األقصى على ش�ركات التموی�ل المخالف�ة حس�ب الم�ادة 

لس��نة  ۱۳) م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م ۲۱٦(

۲۰۱۲  . 

 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 ٥/۱/۲۰۱۱تاریخ  ۱/۲۰۱۱* تعمیم 
 ۱٦/٦/۲۰۱۰الصادر في  ۱٥/۲۰۱۰** تعمیم رقم 


