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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣٠ 

 )٦ملحق رقم (
 

 

 * التعلیمات التطبیقیة لكیفیة إدخال وتحدیث البیانات المتعلقة بالمخصصات المحتسبة
 

 منتظمة الغیر یات المستحقة على حساب العمالء على المدیون
( دون المستوى / مشكوك في تحصیلها/ ردیئة) وما علق من فوائد/ عوائد                          

 لحساباتمحتسبه على هذه ا
 أوالً : 

ظم�ة (دون المس�توى / المش�كوك ف�ي تالتصریح عن أرصدة جمیع حسابات العمالء الغیر من

تحصیلھا / الردیئة) التي تم احتساب مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا وعلق�ت الفوائ�د / 

األرب��اح المحتس��بة عل��ى أرص��دة الم��دیونیات المس��تحقة عل��ى ھ��ذه الحس��ابات أی��اً ك��ان قیم��ة 

 تى یتم تخصیص أرقام سریة لھؤالء العمالء .رصیدھا ح

 ثانیاً :

م�ن ھ�ؤالء العم�الء أص�حاب  بكل عمی�لالتسھیالت االئتمانیة المتعلقة  أرصدة التصریح عن

 مقابل التسھیالت الممنوحة . وقیمة ونوع الضمانات المقدمة الحسابات الغیر منتظمة

 ثالثاً :

العوائ�د الت�ي /ي تم البدء ف�ي احتس�ابھا والفوائ�د یتم إدخال البیانات المتعلقة بالمخصصات الت

تم الب�دء ف�ي تعلیقھ�ا لحس�اب العم�الء الت�ي ت�م تص�نیفھا خ�الل س�نة الدراس�ة كحس�ابات غی�ر 

منتظم��ة م��ن خ��الل البرن��امج الخ��اص ب��ذلك تح��ت اس��م معالج��ة المخصص��ات بن��د إدخ��ال 

 مخصصات جدیدة وذلك على النحو التالي :

 الشاشة األولى :
انات��ھ وبع��د ظھ��ور أس��م العمی��ل وفئ��ة ي الخ��اص بالعمی��ل الم��راد إدخ��ال بیقم الس��رإدخ��ال ال��ر

 تصنیف الشركة لھ یجب استكمال إدخال بیانات العمیل التالیة :

 آخر تاریخ انتھاء لصالحیة التسھیالت الممنوحة للعمیل . -۱

اب العمی�������ل للفئ�������ات دون ـس�������حـــ�������ـركة لنیف الشـــ�������ـدء تصـ�������ـخ بــ�������ـتاری -۲

في تحصیلھ/ رديء (لن یقبل النظام بیانات أي عمی�ل مص�نف ك وـتوى/مشكـالمس

 تحت فئات مخالفة للتصنیفات السابق ذكرھا) .
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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣١ 

 )٦تابع ملحق رقم (
 

تاریخ بدء الشركة احتس�اب مخص�ص ال�دین المش�كوك ف�ي تحص�یلھ عل�ى حس�اب  -۳

 العمیل .

ت���اریخ ب���دء الش���ركة تعلی���ق الفائ���دة/ األرب���اح المحتس���بة عل���ى مدیونی���ة العمی���ل  -٤

 لمستحقة.ا

تحدی��د مع��دل الفائ��دة المحتس��بة عل��ى الق��روض والج��اري م��دین بح��دیھا األعل��ى  -٥

واألدنى ابتداء من تاریخ بدء تصنیف حساب العمیل تح�ت أي م�ن الفئ�ات ال�ثالث 

ف�ي حال�ة التموی�ل اإلس�المي تح�دد أكت�وبر لس�نة الدراس�ة  ۳۱رھا حت�ى السابق ذك

ملی�ات اس�تثماریة تم�ت م�ع العمی�ل معدالت الربح بحدیھا األعلى واألدنى ألخ�ر ع

جراء أي لشركة وذل�ك ف�ي حال�ة ع�دم القی�ام ب�إقبل تاریخ تصنیف حسابھ من قبل ا

 عملیات استثماریة مع العمیل بعد تاریخ تصنیفھ من قبل الشركة .

 الشاشة الثانیة والثالثة :

عل�ى  یتم تصنیف رصید حساب القرض طبقاً لعدد أقساط القرض كل حسب تاریخ استحقاقھ

أن یتطابق المجموع الناتج لكل حساب على حده مع رصید ھ�ذا الحس�اب كم�ا ھ�و وارد م�ن 

 أكتوبر لسنة الدراسة . ۳۱خالل نظام اإلخطار المصرفیة في 

 الشاشة الرابعة* :

 یتم تصنیف رصید الحساب الجاري مدین على النحو التالي :

بل البنك تحت أي من الفئات الثالث في تاریخ بدء تصنیفھ من قإدخال رصید الحساب كما  -۱

 السابق اإلشارة لھا .

إدخال مجموع الفوائد المحتسبة على رصید المدیونیة المستحقة في ھذا الحساب من تاریخ  -۲

 بدء تصنیفھ حتى نھایة شھر دیسمبر للسنة السابقة لسنة الدراسة .

الت المس��تحق عل��ى إدخ��ال مجم��وع المب��الغ المس��حوبة م��ن الحس��اب والمص��اریف والعم��و -۳

بر للس��نة الس��ابقة لس��نة العمی��ل م��ن ت��اریخ ب��دء تص��نیف الحس��اب حت��ى نھای��ة ش��ھر دیس��م

 الدراسة.
 * ھذه الشاشة مخصصة حالیاً للبنوك.
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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣٢ 

 )٦تابع ملحق رقم (
 

إدخال مجموع المبالغ المسددة بالحساب م�ن ت�اریخ ب�دء تص�نیفھ حت�ى نھای�ة ش�ھر دیس�مبر  -٤

 اسة .للسنة السابقة لسنة الدر

 أكتوبر لنفس السنة . ۳۱إدخال مجموع الفوائد المحتسبة من بدایة سنة الدراسة حتى  -٥

إدخال مجموع كلٍّ من المبالغ المسحوبة والمصاریف والعموالت المستحقة م�ن بدای�ة س�نة  -٦

 أكتوبر لنفس السنة . ۳۱الدراسة حتى 

 أكتوبر لنفس السنة . ۳۱تى إدخال مجموع المبالغ المسددة من بدایة سنة الدراسة ح -۷

یجب أن یتطابق مجموع كافة مف�ردات المب�الغ المدخل�ة م�ع رص�ید الحس�اب الج�اري كم�ا        

 أكتوبر لسنة الدراسة . ۳۱من خالل نظام اإلخطار المصرفیة في ھو وارد 

 الشاشة الخامسة :

 یتم إدخال البیانات المتعلقة بھذه الشاشة على النحو التالي : 

ال رص��ید ك��لٍّ م��ن الفوائ��د المعلق��ة/ األرب��اح ومخص��ص ال��دیون المحتس��ب ك��ل منھم��ا  إدخ�� -۱

 على حدى كما ھو في نھایة شھر دیسمبر للسنة السابقة لسنة الدراسة .

إضافة قیمة مجموع ما تم احتسابھ من فوائد/أرباح خالل فترة سنة الدراسة أو خصم قیم�ة  -۲

 ن فوائد/أرباح .ما استنزل من قیمة رصید ما سبق تعلقھ م

 إضافة الزیادة المحتسبة/ أو التخفیض المحتسب خالل سنة الدراسة لقیمة المخصص . -۳

           ) م����ع قیم����ة المخص����ص ۳+۲+۱یج����ب أن یتط����ابق مجم����وع البن����ود الثالث����ة الس����ابقة (-٤

 والفوائد/ العوائد المراد احتسابھما على حساب العمیل خالل سنة الدراسة .

 ة :الشاشة السادس

 ذكر مصادر سداد العمیل بالتفصیل إذا ما وجدت . 

 الشاشة السابعة :

اختیار أسباب قیام الشركة بتك�وین المخص�ص وتعلی�ق الفوائ�د/ األرب�اح عل�ى حس�اب ھ�ذا  

 العمیل من خالل الخیارات المحددة لھذا الغرض من قبل مصرف قطر المركزي .
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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣٣ 

 )٦تابع ملحق رقم (

  الشاشة الثامنة :

ار اإلجراءات التي قامت بھ�ا الش�ركة لتحص�یل المدیونی�ة المس�تحقة عل�ى العمی�ل م�ن اختی 

 خالل الخیارات المحددة لھذا الغرض من قبل المصرف المركزي .

 الشاشة التاسعة :

إدخ��ال رأي م��دقق الحس��ابات الخ��ارجي للش��ركة ف��ي قیم��ة المخص��ص المحتس��ب م��ن قب��ل  

 الشركة للعمیل .

  رابعاً:

في حالة قیام الش�ركة بإدخ�ال ج�زء م�ن بیان�ات أي عمی�ل م�ن عمالئ�ھ دون اس�تكمال ھ�ذه 

البیانات یمكن للشركة استكمال ھذه البیانات الحقاً من خ�الل البرن�امج الم�درج تح�ت أس�م 

 مخصصات غیر مكتملة .

 خامساً :
تح�ت أس�م یمكن تعدیل أو إلغاء بیانات أي عمیل سبق إدخالھا من خالل البرنامج الم�درج 

 مخصصات مكتملة یمكن تعدیلھا (یمكن إلغاء بیانات أي عمیل تم إدخال بیاناتھ ألول م�رة

 /(عمالء ج�دد) م�ن خ�الل البرن�امج الم�درج تح�ت أس�م مخصص�ات جدی�دة وغی�ر مكتمل�ة

 . إلغائھاومكتملة یمكن تعدیلھا أو 

 سادساً :

وافرھ�ا م�ن خ�الل البرن�امج یجب على الشركة تصویر وإرسال المستندات التالیة في حالة ت

                  ث����ائق) وذل����ك طبق����اً المع����د ل����ذلك والم����درج تح����ت أس����م برن����امج الوث����ائق (إرس����ال الو

 : للتصنیف التالي

 اتفاقیة السداد المبرمة بین الشركة والعمیل . -۱

 صورة من الكفالة البنكیة الصادرة لصالح الشركة الضامنة لتسھیالت العمیل . -۲

ند ملكیة العق�ار المرھ�ون وعق�د ال�رھن وآخ�ر تثم�ین لقیم�ة العق�ار صورة لكل من س -۳

 المرھون .
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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣٤ 

 )٦تابع ملحق رقم (

       بورص��ة قط��رص��ورة لك��ل م��ن عق��د رھ��ن األس��ھم المب��رم م��ع العمی��ل وكت��اب م��ن  -٤

 بما یفید رھن ھذه األسھم .

 صورة من حوالة الحق المبرمة بین الشركة والعمیل . -٥

ى (عق�ود رھ�ن آالت ومع�دات / ص�ور م�ن س�ندات صورة ألي ضمانات عینیة أخر -٦

ملكیة السیارات والمعدات الثقیلة المثبتة بأنھا رھ�ن لص�الح البن�ك ..... ال�خ) ویمك�ن 

للشركة التأكد من صحة ودقة ما تم تصویره من مستندات من خالل برنامج ع�رض 

 الوثائق .

 سابعاً :

ء الغی�ر منتظم�ة والس�ابق إدخالھ�ا العمل على تحدیث أو تسویة جمیع بیانات حسابات العمال

من خالل ھذا النظام في الس�نوات الس�ابقة ف�ي نھای�ة ش�ھر أكت�وبر م�ن ك�ل ع�ام وذل�ك عل�ى 

 النحو التالي :

إع���ادة إدخ���ال البیان���ات التحلیلی���ة المتعلق���ة بالم���دیونیات المس���تحقة ف���ي حس���اب الس���لف  -أ

یالت خ��الل س��نة  والق��روض طبق��اً للتط��ورات الت��ي ط��رأت عل��ى ھ��ذا الن��وع م��ن التس��ھ

 الدراسة .

 إدخال إجمالي الحركات التي تمت خالل  سنة الدراسة في حساب العمیل الجاري مدین . -ب

إدخ��ال التع��دیالت الت��ي أجری��ت عل��ى ك��ل م��ن حس��اب مخص��ص ال��دیون المش��كوك ف��ي  -ج

نة تحص���یلھا وحس���اب الفوائ���د أو العوائ���د المعلق���ة س���واء بالزی���ادة أو النقص���ان خ���الل س���

 .الدراسة

 لتحصیل المدیونیة المستحقة على العمیل . ت بھا الشركةتحدیث اإلجراءات التي قام -د

العمل على تسویة كل م�ن حس�اب المخص�ص وحس�اب الفوائ�د المعلق�ة بحس�ابات العم�الء  -ھـ

 التالیة :
 حسابات العمالء التي أعید تصنیفھا لتصبح حسابات عادیة أو ممتازة . -۱

 مدیونیات المستحقة علیھا بالكامل أو جزء منھا وتم تسویة الجزء المتبقي منھا .حسابات سددت قیمة ال -۲

 حسابات تم إعدام قیمة المدیونیات المستحقة علیھا بالكامل لتعثر أصحابھا عن السداد . -۳
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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣٥ 

 )٦تابع ملحق رقم (
 

 ثامناً :
دراس�ة م�ن خ�الل العمل على إدخال أرصدة جمیع المدیونیات التي تم إعدامھا خ�الل س�نة ال

النظ��ام المع��د ل��ذلك حی��ث أن��ھ ل��ن ی��تم اس��تكمال إج��راءات عملی��ة تس��ویة أي حس��اب م��ن ھ��ذه 

الحسابات في نظام المخصصات إال إذا كان قد تم ترحی�ل قیم�ة ال�دین ال�ذي ت�م إعدام�ھ لھ�ذا 

 الحساب في نظام الدیون المعدومة . 
 

 تاسعاً :

علق��ة بالمخصص��ات المحتس��بة عل��ى حس��ابات ی��تم الب��دء ف��ي إدخ��ال أو تح��دیث البیان��ات المت

العم��الء الغی��ر منتظم��ة بع��د انتھ��اء جمی��ع البن��وك وش��ركات التموی��ل م��ن إدخ��ال أرص��دة 

تسھیالت العمالء كم�ا ھ�ي ف�ي نھای�ة ش�ھر أكت�وبر لس�نة الدراس�ة م�ن خ�الل نظ�ام اإلخط�ار 

فمبر لس�نة المصرفیة التي یجب االنتھاء م�ن إدخ�ال بیاناتھ�ا ف�ي الی�وم الخ�امس م�ن ش�ھر ن�و

 الدراسة كحد   أقصى .
 

 عاشراً :

یمك��ن للش��ركة اس��تخراج تقری��ر كام��ل لجمی��ع حس��ابات عمالئھ��ا المحتس��ب لھ��م مخصص��ات 

               لمراجع���ة م���ا قام���ت بإدخال���ھ م���ن بیان���ات والتأك���د م���ن ص���حتھا م���ن خ���الل نظ���ام التق���اریر

 ) .۱(تقریر رقم 
 

 الحادي عشر:

میع البیانات المطلوبة ومراجعتھا والتأكد من صحتھا وك�ذلك بعد انتھاء الشركة من إدخال ج

االنتھ��اء م��ن تص��ویر كاف��ة الوث��ائق المطلوب��ة تق��وم بإرس��ال ھ��ذه البیان��ات إل��ى المص��رف 

المركزي ومن خالل البرنامج المعد لذلك والمدرج تحت أس�م معالج�ة المخصص�ات إرس�ال 

 المخصصات إلى مصرف قطر المركزي .
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  ۲۰۱٤أكتوبر    
 سادسةالالطبعة 

 

٢٣٦ 

 
 )٦تابع ملحق رقم (

 

 الثاني عشر :
یمك���ن للش���ركة االس���تعالم ع���ن حال���ة المخصص���ات المرس���لة للمص���رف م���ن حی���ث انتھ���اء 

المص��رف م��ن دراس��ة ھ��ذه المخصص��ات وقیام��ھ بإع��ادة إرس��الھا م��رة أخ��رى للش��ركة بع��د 

االنتھ��اء م��ن دراس��تھا أم ال م��ن خ��الل نظ��ام االس��تعالم الع��ام / نظ��ام االس��تعالم ع��ن حال��ة 

 المخصص .

 

 ى :مالحظات أخر

تج��اه العمی��ل یرج��ى  اتخ��ذتھا الش��ركةف��ي حال��ة ع��دم ت��وافر أي ن��وع م��ن اإلج��راءات الت��ي  -۱

بالموظف المختص بالمصرف المرك�زي للعم�ل عل�ى إدخ�ال اإلج�راء المطل�وب  االتصال

 إضافتھ .

ال یمك��ن للش��ركة إج��راء أي تع��دیل عل��ى حس��ابات المخصص��ات أو إض��افة أي حس��ابات  -۲

 ات المخصصات إلى مصرف قطر المركزي .جدیدة بعد قیامھا بإرسال حساب
 


	* التعليمات التطبيقية لكيفية إدخال وتحديث البيانات المتعلقة بالمخصصات المحتسبة

