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 الفصل التاسع
 

 "رأس المال واالحتیاطیات"
 
 

 رأس المال واالحتیاطیات :
 

وتنظ���یم ) م���ن ق���انون مص���رف قط���ر المرك���زي ۱۲۰أ. عل���ى ش���ركة التموی���ل التقی���د بالم���ادة (

 والتي نصت على : ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المؤسسات المالیة رقم 

 : یليوإشراف المصرف بما  ةجمیع المؤسسات المالیة الخاضعة لرقاب((تلتزم 

بمق��دار وش��كل رأس الم��ال الم��دفوع واالحتیاطی��ات الت��ي ، . االحتف��اظ ف��ي ك��ل األوق��ات ۱

 یحددھا المصرف .

أو اس�تخدام  الدولة ،. عدم زیادة أو تخفیض رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في ۲

 . مسبقة من المصرفموافقة  دونرصید االحتیاطیات ب

م��ن ص��افي عل��ى األق��ل ) %۱۰( نس��بة رح��ل إلی��ھویُ نق��ل . االحتف��اظ برص��ید احتی��اطي یُ ۳

رأس المال الم�دفوع أو  ) من مقدار%۱۰۰( نسبة األرباح السنویة حتى یبلغ االحتیاطي

 المخصص . 

 .  وتوقیتھیحدد المصرف طبیعة وشكل ومستوى كفایة رأس المال و    

اء ف�روع ، إعف� *) م�ن ھ�ذا الق�انون۱۲٥م الم�ادة (احك�أمراع�اة ویجوز للمصرف ، م�ع  

  المالی���ة األجنبی���ة والوح���دات الخارجی���ة م���ن ش���رط االحتف���اظ ب���رأس الم���ال  المؤسس��ات

 المشار إلیھ )) .

ملی��ون لایر  ٥۰۰ب. یش��ترط ف��ي م��نح الت��رخیص أن ال یق��ل رأس م��ال الش��ركة الم��دفوع ع��ن 

ش��ركة تموی��ل أجنبی��ة للعم��ل ف��ي قط��ر. لف��رع  وأ وطنی��ةكان��ت ش��ركة التموی��ل س��واء  قط��ري

ھ ، یبین ذلك في نماذج الترخیص المرفق�ة طی� ۱۲/۹/۲۰۰۷بتاریخ  ۲۱/۲۰۰۷رقم والتعمیم 

 -:وفیما یلي نص التعمیم 

 
 
 

تقدیم الكفاالت والضمانات التي یحدد طبیعتھا وشروطھا ، لضمان  : "للمصرف أن یطلب من فروع المؤسسات المالیة األجنبیة) على ۱۲٥* تنص المادة (
وفي حالة توقف فرع المؤسسة المالیة األجنبیة عن الدفع أو عند  تتعرض لھا تلك الفروع في الدولة كفایة رأس المال والسیولة ولتغطیة أي خسائر قد

 . "في مواجھة الدائنین اآلخرینامتیاز في قطر  ي الفرع الموجودنعن الدفع أو تصفیتھ ، یكون لدائ يمركزه الرئیستصفیتھ ، أو توقف 
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بش���أن مص���رف قط���ر  ۲۰۱۲) لس���نة ۱۳((اس���تناداً إل���ى م���واد المرس���وم بق���انون رق���م ( 

 ) .۸۰وبصفة خاصة المادة ( وتنظیم المؤسسات المالیة المركزي

رفق��ة طی��ھ عن��د التق��دم للمص��رف المرك��زي للت��رخیص تق��رر اعتم��اد اس��تخدام النم��اذج الم

النم��اذج  لش��ركات التموی��ل وفروعھ��ا داخ��ل قط��ر ووفق��اً للمتطلب��ات المح��ددة بھ��ذه النم��اذج))

 . )۳، ۲،  ۱بالمالحق أرقام (المرفقة 

وتنظیم  ) من قانون مصرف قطر المركزي۱۳٤على شركات التمویل التقید بالمادة ( ج.

یجوز للمصرف إلزام المؤسسة والتي تفید بأنھ "  ۲۰۱۲لسنة  ۱۳رقم  المؤسسات المالیة

بل توزیع األرباح على المساھمین كما بتكوین احتیاطیات ومخصصات إضافیة ق *المالیة

یجوز للمصرف وضع قیود على توزیع األرباح السنویة في حاالت عدم االلتزام أو الوفاء 

 . "، أو ألي مخاطر أخرى یقدرھا المصرفوالمالءة المالیة أبمتطلبات كفایة رأس المال 

 *استبعاد أثر احتیاطي القیمة العادلة من السقوف والنسب اإلشرافیة *. د

مصرف قطر على شركات التمویل عند احتساب السقوف والنسب اإلشرافیة المقررة من  

 النسبة . برأسمال واحتیاطیات الشركة استبعاد احتیاطي القیمة العادلة من بسط ومقام المركزي

 . ۳۱/۱۲/۲۰۰۳یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من  

 نسبة كفایة رأس المال :. ھـ

ال تقل نسبة رأس المال واالحتیاطیات إلى مجموع الموجودات في أي               أیجب  -۱

 .%۱۰وقت عن 
یجوز احتساب القروض المساندة في الشركة كنسبة من ضمن كفایة رأس المال بعد موافقة  -۲

 صرف وبموجب الشروط التي یحددھا .الم
الشركة تحتسب ضمن رأس  يیمكن للشركات الحصول على قروض مساندة من مساھم -۳

احتساب نسبة كفایة رأس المال ویشترط في ھذه القروض أن تكون بحد  دالمال المساند عن

من رأس المال األساسي وأال یقل أجل القرض عند منحھ عن خمس سنوات  %٥۰أقصى 

من قیمة القرض المدرجة ضمن رأس المال المساند سنویاً  %۲۰ن تخصم نسبة على أ

 خالل الخمس سنوات األخیرة من أجل القرض . 

 * من ضمنھا شركات التمویل .
 ۳۱/۱۲/۲۰۰۳تاریخ  ۲۸/۲۰۰۳ م** تعمی
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