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  لخامسالفصل ا

 "صنیف االئتمان/ التمویل وتحدید المخصصاتت" 
 :علیھا ) وتحدید المخصصاتألرباح(ا الفوائدوتعلیق  )التمویلحسابات االئتمان ( ضوابط تصنیف -أ

 

* یجب على جمیع شركات التموی�ل عن�د تص�نیف حس�ابات االئتم�ان (التموی�ل) ل�دیھا وتك�وین 

  -علیھا االلتزام بالتعلیمات التالیة: المخصصات وتعلیق الفائدة (العائد)

 -تعریفات: -أوالً 

یقص��د منھ��ا إج��راء أي  تس��تخدم التعریف��ات التالی��ة ألغ��راض تطبی��ق ھ��ذه التعلیم��ات فق��ط وال

 .التمویلتعدیالت على التعریفات األخرى الواردة في كتاب تعلیمات شركات 
  -(التمویل): حسابات االئتمان -۱  

روض وذم��م التموی��ل اإلس��المي م��ن مرابح��ات ومس��اومات واستص��ناع وتش��مل كاف��ة أن��واع الق��

 وأي التزامات أخرى.  المدة ةلقسط أو أقساط محدد التي تسدد وفقاً  ىوإجارة وأي ذمم أخر

  -المعاد جدولتھا: (التمویل)حسابات االئتمان -۲  

دول�ة س�دادھا نتیج�ة تقرر إع�ادة ج السابق ذكرھا إذا ما (التمویل)وتشمل أیاً من حسابات االئتمان

 ةتعثر العمیل عن السداد او وجود صعوبات تحول دون انتظامھ في السداد، وتشمل إعادة الجدول

  -أو أكثر من الحاالت التالیة: اً واحد

 .(التمویل)تمدید فترات السداد عن المتفق علیھ عند منح االئتمان •

 ة. التنازل عن جزء من األصل و أو الفائدة (العائد ) المحتسب  •

 .(التمویل)لفائدة ( العائد ) عن المعدل المتفق علیھ عند منح االئتمانتخفیض معدل ا •
 

 -:(التمویل)فئات تصنیف االئتمان -ثانیاً 
 

 -المنتظمة:(التمویل) حسابات االئتمان  -۱  

وھ��ي الحس��ابات الت��ي یلت��زم أص��حابھا بش��كل ع��ام بالوف��اء بااللتزام��ات المترتب��ة عل��یھم وفق��اً  

 توجد مؤشرات أو أدلة محددة ترجح عدم قدرتھم على  د والشروط المتفق علیھا والللمواعی
 
 

 ویعمل بھ من تاریخھ ۱۹/٤/۲۰۰۹تاریخ  ۷/۲۰۰۹* تعمیم 
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 -وتصنف ھذه الحسابات الى نوعین رئیسیین: ،الوفاء بھذه االلتزامات خالل اآلجال المتفق علیھا

 (التموی�����ل)حس����ابات االئتمان -۱/۱

 -الجیدة:

وھ��ي الت��ي یتمت��ع أص��حابھا بخص��ائص ممی��زة مث��ل متان��ة 

اع المالیة وانتظام وكفایة الموارد المالیة والت�دفقات األوض

تظھ����ر بش����أنھا  النقدی���ة والس����معة االئتمانی����ة الجی���دة، وال

 .ةمواطن ضعف محتمل

(تموی��������ل) حس��������ابات ائتمان -۱/۲

 بشأنھا مالحظات:

التي ینطبق علیھا أي من (التمویل) وھي حسابات االئتمان

لمدة تق�ل ع�ن  ثاً ثالمؤشرات عدم االنتظام الواردة في البند 

ثالث��ة أش��ھر او توج��د بش��أنھا مالحظ��ات مرتبط��ة بض��عف 

بعض مؤشرات الوضع الم�الي للعمی�ل او ظ�روف الس�وق 

 غیر ذلك. أوأو مشاكل خاصة بالصناعة 
 

  -غیر المنتظمة:(التمویل) حسابات االئتمان -۲

وفق��اً للمواعی��د وھ��ي الحس��ابات الت��ي ال یلت��زم أص��حابھا بس��داد االلتزام��ات المترتب��ة عل��یھم  

ترجح ع�دم  ةوالشروط المتفق علیھا لمدة ثالثة أشھر فأكثر،  أو توجد مؤشرات أو أدلة محدد

 تلك المواعید والشروط. لانتظامھا في الوفاء بھذه االلتزامات وفقاً 

  -وتصنف ھذه الحسابات إلى ثالثة فئات رئیسیة وھي : 

 Substandard دون المستوى -    
 Doubtful في تحصیلھا مشكوك  -    
 Bad ردیئة -    

 

  -غیر المنتظمة: (التمویل)مؤشرات تصنیف حسابات االئتمان -ثالثاً 

  -مؤشرات عدم االنتظام: -۱

 .بالنسبة للقروض وما في حكمھا األقساطأحد تأخر سداد 

     ن�اه ضمن احد فئات الحس�ابات غی�ر المنتظم�ة المبین�ة أد (التمویل)وتصنف حسابات االئتمان

  -حسب فترات عدم االنتظام التالیة: ذلكفي حالة تحقق 

 أشھر فأكثر  ۳   الحسابات دون المستوى    

 أشھر فأكثر  ٦  الحسابات المشكوك في تحصیلھا    

 أشھر فأكثر  ۹    الحسابات الردیئة    
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  -مؤشرات الضعف التقدیریة األخرى: -۲

ھن��اك مؤش��رات ض��عف أخ��رى أع��اله  )۱ب��الفقرة (ن��ة بخ��الف مؤش��رات ع��دم االنتظ��ام المبی 

یس�تدل منھ�ا عل�ى ع�دم ق�درة العمی�ل عل�ى الوف�اء بالتزامات�ھ وبالت�الي تس�تلزم تص�نیف  ةمحدد

الحساب ضمن الحسابات غیر المنتظمة أو إعادة تصنیفھ من فئة ألخرى من فئات الحس�ابات 

رات ع�دم االنتظ�ام وم�ن أھ�م غیر المنتظمة حتى إذا لم ینطبق علیھ مؤش�ر أو أكث�ر م�ن مؤش�

  -األخرى ما یلي: مؤشرات الضعف

وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة االئتمانیة للعمیل مشكوك في تحص�یلھا أو ردیئ�ة  -

 ذات تأثیر سلبي على حساب العمیل. 

مع ض�عف  (عوائده) عدم كفایة مصادر السداد المتاحة لتحصیل كامل قیمة الدین وفوائده -

 الضمانات.

تتناس�ب م�ع طبیع�ة الحس�اب أو الش�روط  العمی�لعدم و جود تسدیدات كافیة في حسابات  -

 .   االمتفق علیھ

 اوت�دعم مطالبتھ� شركة التموی�لالتي تثبت حق  ةوجود نقص في العقود واألوراق الثبوتی -

 للعمیل بسداد كافة االلتزامات. 

التي یعتم�د علیھ�ا  مصادر السداد وجود قرائن على تدھور الوضع المالي للعمیل أو تعثر -

في سداد التزاماتھ أو صدور أحكام قضائیة ض�ده م�ن الغی�ر أو الحج�ز عل�ى ممتلكات�ھ أو 

أي قرائن أخرى تدل على ع�دم ق�درة العمی�ل عل�ى س�داد التزامات�ھ بالكام�ل ف�ي المواعی�د 

 المتفق علیھا. 

 علیھا. االتفاق على إعادة جدولة المدیونیة، أو إجراء أي تسویات -

 اإلجراءات القانونیة ضد العمیل. شركة التمویلاتخاذ  -

 -المعاد جدولتھا: (التمویل)حسابات االئتمان -۳

  -المعاد جدولتھا على الوجھ التالي: )التمویل(حسابات االئتمانتصنف  

الحسابات المعاد جدولتھا التي لم یسبق تصنیفھا ضمن الحسابات غیر المنتظمة تصنف  -

ل��م ینطب��ق علیھ��ا مؤش��رات ع��دم  لحس��ابات دون المس��توى عل��ى أق��ل تق��دیر م��اض��من ا

االنتظام أو مؤش�رات الض�عف األخ�رى الت�ي تس�توجب تص�نیفھا ض�من فئ�ة الحس�ابات 
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 المشكوك في تحصیلھا أو الردیئة. 

تظل الحسابات المعاد جدولتھا مصنفة ضمن الحسابات غیر المنتظمة حسب الفئ�ة  -

س�داد الكام�ل وال یج�وز إع�ادة تص�نیف ھ�ذه الحس�ابات ض�من المناسبة لھا حت�ى ال

  .ال بعد تقدیم مبررات یقبلھا المصرف إالحسابات المنتظمة 

 -تصنیف الحسابات: داعتبارات أخرى عن -٤

في حالة وجود عدة حسابات ائتمان ل�نفس العمی�ل وانطبق�ت اح�د مؤش�رات تص�نیف 

ت العمی�ل األخ�رى ض�من نف�س تصنف حس�ابا حداھاامنتظمة على الالحسابات غیر 

ما لم توجد أسباب وأدلة یقبلھا المصرف تبرر عدم تص�نیف حس�ابات  فئة التصنیف

  . العمیل األخرى ضمن نفس الفئة

 احتساب المخصصات وتعلیق الفائدة ( العائد ) -رابعاً 

منتظم�ة غی�ر ال (التموی�ل)تعلق الفائدة (العائد) المحتسبة على جمیع فئ�ات حس�ابات االئتمان -۱

 حتى السداد الكامل لرصید الحساب.  (العائد)مع االستمرار في تعلیق الفائدة

   -استبعاد األرباح المؤجلة عند احتساب مخصصات الدیون *: -۲

على شركات التمویل تقدیر المخصصات المناسبة على حسابات االئتمان (التمویل) ل�دیھا 

ولیة محتس�بة عل�ى رص�ید الحس�اب بع�د اس�تبعاد وفقاً لمتطلبات معاییر التقاریر المالیة الد

كًل من األرباح المعلقة واألرباح المؤجلة وقیمة الضمانات العینیة طبقاً للتعلیمات الواردة 

 . أدناهبالبند خامساً 

  -:(التمویل)تقدیر الضمانات على حسابات االئتمان -خامساً 

غی��ر المنتظم��ة (التموی��ل) نعن��د تحدی��د المخصص��ات عل��ى حس��ابات االئتما لش��ركات التموی��ل

استبعاد الض�مانات التالی�ة م�ن رص�ید الحس�اب بع�د اس�تبعاد الفائ�دة (العائ�د) المعلق�ة وفق�اً للنس�بة 

 -لكل منھا على النحو التالي: ةوبالشروط المحدد أقصىالمبینة أمام كل نوع من الضمانات كحد 

 الرھون العقاریة (المباني واألراضي ) -۱

ة وبح���د ھ���ون العقاری���ة حس���ب قیمتھ���ا الس���وقیم���ن قیم���ة الر %٥۰اس���تبعاد نس���بة یج���وز  

  -من رصید المدیونیة بالشروط التالیة: %٥۰أقصى
 

 ٤/٦/۲۰۱۳تاریخ  ۲۲/۲۰۱۳* تعمیم 
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 . شركة التمویلأن یكون العقار مرھوناً من الدرجة األولى لصالح  -

 ش�ركة التموی�لال توجد أي موانع یصعب أو یتعذر معھا بیع العق�ار المرھ�ون لص�الح  -

 أن یكون سكناً خاصاً أو وجود أي موانع أو مشاكل قانونیة أخرى بشأنھ.  مثل

                       رین أن یك�������ون ھن�������اك تقی�������یم س�������نوي للقیم�������ة الس�������وقیة للعق�������ار م�������ن مص�������دَ  -

 متخصصین مستقلین مع األخذ بالتقییم األقل. 

  -األوراق المالیة: -۲

لألس��ھم واألوراق المالی��ة األخ��رى المدرج��ة  م��ن القیم��ة الس��وقیة %٥۰اس��تبعاد نس��بة یج��وز  

  -باألسواق وقت تحدید المخصص، وذلك بالشروط التالیة:

الح��ق ف��ي بی��ع  ش��ركة التموی��ل يأن تك��ون ھن��اك عق��ود رھ��ن وت��وكیالت موثق��ة تعط�� -

األوراق المالی��ة واس��تیفاء المدیونی��ة المس��تحقة عل��ى العمی��ل دون الرج��وع ل��ھ أو اتخ��اذ 

 ة لذلك.اإلجراءات القانونی

بی�ع األوراق المالی�ة  ش�ركة التموی�لأال تكون ھناك أي موانع قانونیة یتعذر معھا عل�ى  -

 . الصالحھ
  

  -الكفاالت البنكیة: -۳

م��ن الكف��االت البنكی��ة غی��ر المش��روطة وغی��ر القابل��ة لإللغ��اء  %۱۰۰اس��تبعاد نس��بة  یج��وز    

 والصادرة من بنوك ذات تقییم دولي مقبول. 

  -ن الثمینة:المعاد -٤

بشرط وجود تقی�یم م�ن مص�ادر  ةمن القیمة السوقیة للمعادن الثمین %٥۰استبعاد نسبة یجوز  

لھ��ا بموج��ب عق��ود رھ��ن وت��وكیالت موثق��ة  ش��ركة التموی��لس��داد موث��وق بھ��ا وبش��رط حی��ازة 

اس�تیفاء لمدیونی�ة العمی�ل دون الرج�وع إلی�ھ أو اتخ�اذ  االحق في بیعھا لصالحھ الشركة يتعط

 راءات القانونیة لذلك. اإلج

  -السیارات وما في حكمھا:  -٥

م��ن قیم��ة الس��یارات وم��ا ف��ي حكمھ��ا غی��ر المس��تعملة (الجدی��دة)  %٥۰یج��وز اس��تبعاد نس��بة 

المشتراه عن طریق الشركة في حالة رھنھا وتوثی�ق ذل�ك ف�ي إدارة الم�رور وتق�ل تل�ك النس�بة 

 عن كل سنة استھالك بعد ذلك %۱۰سنویاً بـ 
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  -مالحظات عامة : - سادساً 
الح��د األدن��ى م��ن اإلج��راءات الت��ي ینبغ��ي عل��ى ه التعلیم��ات تمث��ل الض��وابط والتعلیم��ات المبین��ة ف��ي ھ��ذ -۱

لدیھا، وعلى كل  التمویل)(/ مراعاتھا عند وضع سیاسات وإجراءات تصنیف االئتمان شركات التمویل

بم��ا ال یخ��ل  االمخ��اطر ل��دیھ المناس��بة لطبیع��ة ھیك��ل ةوض��ع السیاس��ات واإلج��راءات التحوطی�� ش��ركة

، وف���ي حال���ة وج���ود المزی���د م���ن فئ���ات تص���نیف لیم���ات التع هبالض���وابط والتعلیم���ات المح���ددة بھ���ذ

عمل برنامج توفیقي لمعادل�ة  الشركةالخاصة ینبغي على  األغراضھ شركةلدى أي  التمویل)(/االئتمان

 ). Mappingبتصنیفات المصرف المركزي ( اتصنیفاتھ

الض�مانات  باس�تثناء األجنبی�ةم�ن قیم�ة أي ض�مانھ إذا كان�ت ب�العمالت  األق�لعل�ى  %۱۰یتم اس�تبعاد   -۲

 .األمریكيبالدوالر 

تعتبر المخصصات والفوائ�د (العوائ�د ) المعلق�ة المحتس�بة وفق�ا للض�وابط الس�ابق بیانھ�ا والت�ي یعتم�دھا  -۳

احتس�اب  ش�ركةك�ل  احتس�ابھ،   وعل�ى الش�ركةلما یجب عل�ى  األدنىالمصرف في نھایة كل عام الحد 

 اوفقاً لمتطلبات معاییر التق�اریر المالی�ة الدولی�ة وت�دقیقھا م�ن مراق�ب حس�اباتھ امخصصات الدیون لدیھ

الخارجي وااللتزام بھ�ا بحی�ث ال تق�ل ع�ن المخصص�ات المحتس�بة وفق�اً لض�وابط المص�رف والمعتم�دة 

 منھ.

ص����نیف التس����ھیالت مص����رف ع����ن رغبتھ����ا بإع����ادة تالض����رورة قی����ام ش����ركة التموی����ل بإخط����ار  -٤

 االئتمانیة(التمویل) من حسابات غیر منتظمة لحسابات منتظمة.

  -:*على جمیع شركات التمویل التقید بالتالي -٥
البیان��ات المتعلق��ة بجمی��ع المخصص��ات المحتس��بة عل��ى الم��دیونیات  وإدخ��الالعم��ل عل��ى تح��دیث   -۱/٥

دون المس�توى/ شأنھا مالحظات / حسابات بمنتظمة ( الغیر ستحقة على جمیع حسابات العمالء الم

اعتب�اراً م�ن ت�اریخ  مشكوك في تحصیلھا/ ردیئة) وما عل�ق م�ن فوائد(عوائ�د) عل�ى ھ�ذه الحس�ابات

ف�ي  من خالل النظام المعد لذلك بالحاسب اآللي وفقاً للتعلیمات التطبیقیة المرفقة استحقاق أول قسط

 ۲۰/۱۱ات المطلوب�ة قب�ل جمی�ع البیان� على أن تنتھي شركات التموی�ل م�ن إدخ�ال) ٦ملحق رقم (ال

 .من كل عام

كتابی�ا ب�رأي مراقب�ي الحس�ابات الق�انونیین ح�ول تقی�یمھم لالئتم�ان الممن�وح وقیم�ة  تزوید المصرف  -۲/٥

 . من كل عام  ۲۰/۱۱قبل  المخصصات المحتسبة

االعتبار عند  مرفق كشف "برموز تصنیفات حسابات العمالء" على أن یتم أخذ ھذه التصنیفات في  -۳/٥

 ) . ٥إعداد الملف االلكتروني الشھري الخاص بنظام األخطار المصرفیة ملحق رقم (

 
 ۱٤/۱۰/۲۰۱۰تاریخ  ۲۲/۲۰۱۰* عدل ھذا البند لیتوافق مع التعمیم 



١٢٠       
 تصنیف االئتمان/التمویل وتحدید المخصصات                                                 تعلیمات شركات التمویل    

                                                                                                                       

  ۲۰۱٤أكتوبر                        
 سادسةالالطبعة 

 

 

 

 -شطب الدیون* : -ب
یجب على جمیع شركات التمویل ، إخطار مصرف قطر المركزي عن الدیون التي تقوم بإعدامھا 

 -طبقاً للتعلیمات التالیة :

ثر المستحق على العمیل أو الناتج عن تسویة الدین الذي یبلغ خمسون ألف لایر قطري فأك -۱

ترتب عنھا إعدام ھذا المبلغ یجب إخطار المصرف المركزي وذلك قبل إعدام الدین أو إبرام 

) وإذا لم ۲٤التسویة بشھر واحد على األقل من خالل أي من النموذجین المرفقین ملحق رقم (

ن أو التسویة خالل شھر واحد من تتلق الشركة أي اعتراض من قبل المصرف على إعدام الدی

 تاریخ اإلخطار یمكن للشركة أن تستمر في إجراءات إعدام الدین أو إتمام التسویة .

الدیون المراد شطبھا والتي تبلغ قیمتھا أقل من خمسون ألف لایر قطري للعمیل الواحد یتم  -۲

 إعالم مصرف قطر المركزي بھا في نھایة العام .

أو من یفوضھ عند إعدام أو إجراء تسویة مع عمیل یترتب علیھا ة یجب موافقة مجلس اإلدار -۳

 شطب جزء أو كل من أصل الدین أو الفائدة / األرباح .

 ال یتم شطب الدین إال بعد االنتھاء من تسدید المدیونیة المتفق على تسویتھا مع العمیل . -٤

 سب اآللي .یجب إدخال بیانات ما یتم شطبھ من دیون في النظام المعد لذلك بالحا -٥

یجب على كل شركات التمویل إدخال جمیع مدیونیات العمالء التي سبق وأن تم شطبھا والتي  -٦

قیمتھا تساوي عشر آالف لایر قطري فأكثر قبل صدور ھذه التعلیمات بنظام الدیون المعدومة 

 بالحاسب اآللي .

یمة دیون سبق وأن ضرورة إدخال قیمة أي مبالغ قد یتم استردادھا سواء كانت جز أو كامل ق -۷

 قامت الشركة بإعدامھا لبعض العمالء بنظام الدیون المعدومة بالحاسب اآللي .

یجب أن تتقدم كل شركة بطلب تخصیص رقم سري ألي عمیل سبق وأن تم شطب دین لھ ولم  -۸

 یسبق تخصیص رقم سري لھ من خالل نظام األخطار المصرفیة .

 ) .۲۰/٤/۲۰۱۱( یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من تاریخھ

 

 ۲۰/٤/۲۰۱۱تاریخ  ۱٦/۲۰۱۱تعمیم * 


