
 

  
                                                               

                               

  

                                                                                        
     

  

  العاشرةالطبعة             
  

  تعليمات للبنوك

 

     2008مارس 
    

   
  

  
  
  

" 2008مارس "لعاشرةالطبعة ايسر مصرف قطر المرآزي أن يصدر 

 همة العاملين في الجهاز المصرفي من آتاب التعليمات للبنوك بهدف تسهيل م

 مول بها وما صدر بشأنها من تعليماتلوقوف على آافة القواعد اإلشرافية المعل

هي استمرار للتعليمات عليمات المدونة في هذا الكتاب تالو. مفسرة أو معدلة

مع ) لتاسعةالطبعة ا( 2007مايو السابقة الصادرة في آتاب تعليمات البنوك حتى 

توافق مع مواد تزمة عليها من حيث اإلضافة والحذف لإجراء التعديالت الال

وتم تجميع  ,بشأن مصرف قطر المرآزي 2006لسنة  33رقم  المرسوم بقانون

تم تصنيف التعليمات و. 2008مارس التنفيذ حتى  الصادرة للبنوك ساريةالتعاميم 

الى اثني عشر بابًا تتصل الستة األولى منها بموضوعات السياسة النقدية ونظم 

وُأفرد الباب . ةوالنظم المصرفيالمدفوعات والدين العام واألجهزة الحكومية 

فصول شملت المخاطر  تسعةالسابع لموضوع اإلشراف المصرفي واحتوى على 

 ومكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب دارية والعالقة مع العمالءفية واإلالمصر

وتضمنت األبواب الخمسة األخيرة موضوعات متفرقة . والبيانات المالية وغيرها

والعقوبات  وتعليمات وحدة المعلومات المالية،المصرف،  منها المراسالت مع

  .والغرامات المالية

  

  



 

  
                                                               

                               

  

                                                                                        
     

  

  العاشرةالطبعة             
  

  تعليمات للبنوك

 

   2008مارس 

  

  

  

آنية التنفيذ وألغراض إحصائية لم يتم ذآرها  هذا ويوجد تعليمات أخرى

مرة  عادة ويصدر هذا الكتاب. مع هذه التعليمات باعتبارها تعليمات مؤقتة التنفيذ

            واحدة آل سنة وُتجرى عليه التعديالت الالزمة سنويًا لغاية تاريخ صدوره، 

وقد ُأدخلت التعليمات المدونة فيه على موقع المصرف على االنترنت 

www.qcb.gov.qa .على تواريخ تنفيذ بعض بنود  هذا الكتاب احتوى وقد

  .التعليمات بالشهر والسنة دون ذآر تاريخ اليوم

وينتهز مصرف قطر المرآزي هذه المناسبة لتقديم عظيم الشكر 

حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد / لشيخواالمتنان الى حضرة صاحب السمو ا

تميم بن حمد آل ثاني، والى معالي / المفدى، والى سمو ولي عهده األمين الشيخ

حمد بن جاسم آل ثاني، على دعمهم المتواصل / رئيس مجلس الوزراء الشيخ

  .للمصرف

         
  ني عبداهللا بن سعود ال ثا                                              

  
  المحـــافـــظ                            

 
  
  
  



       
    م خاص بسعر صرف الريال القطري     مرسو                                                    سياسة سعر الصرف –الباب األول 

  

    2008مارس/ البنوك     
  ةالعاشرالطبعة 

  

  
  سياسة سعر الصرف: الباب األول

  
  المرسوم الخاص بسعر صرف الریـال القطري: أوًال

  
  م2001لسنة ) 34(مرسوم رقم 

  بتحدید سعر تعادل صرف الریـال القطري
  

  
  أمير دولة قطر ،  نحن حمد بن خليفة آل ثاني

ادتين       ى الم ة عل دل ، وبخاص ت المع ي المؤق ام األساس ى النظ الع عل د اإلط   ، ) 23(بع

  منه ،) 34(

دل      1993لسنة ) 15(وعلى المرسوم بقانون رقم  بإنشاء مصرف قطر المرآزي ، المع

  ،  1997لسنة ) 19(بالقانون رقم 

بتنظيم وزارة المالية واالقتصاد والتجارة    1993لسنة ) 22(وعلى المرسوم بقانون رقم 

  وتعيين اختصاصاتها ،

م  وم رق ى المرس نة ) 60(وعل ع 1975لس ين س ـلى بتعي ال القطري ، وع ادل للری ر التع

  اقتراح وزیر المالية واالقتصاد والتجارة ،

  وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،

  

  :    رسمنا بما هو آت 

  )1(مادة 
عر        ي بس دوالر األمریك ل ال ري مقاب ال القط رف الری عر ص ت س ث ) 3.64(یثب ، بحي

د  دوالر الواح اوز یشتري مصرف قطر المرآزي ال ال قطري ، ) 3.6385(بسعر ال یتج ری

  .ریال قطري للبنوك العاملة بالدولة ) 6415,3(ویبـيع الدوالر بسعر ال یتجاوز 

  

  



       
    م خاص بسعر صرف الريال القطري     مرسو                                                    سياسة سعر الصرف –الباب األول 

  

    2008مارس/ البنوك     
  ةالعاشرالطبعة 

  

  

  )2(مادة 
للمصرف تحدید حجم شراء وبيع الدوالر للبنوك العاملة بالدولة ، وأوقات الشراء والبيع ، 

  .وشروط ووسائل التحویل والدفع

  
  )3(مادة 

  .المشار إليه 1975لسنة )  60(ُیلغى المرسوم رقم 

  

  )4(مادة 
ذا المرسوم  ذ ه ا یخصه ، تنفي ات المختصة ، آل فيم ع الجه ى جمي ه من  0عل ویعمل ب

  .وینشر في الجریدة الرسمية  0تاریخ صدوره 

  
  

  حمد بن خليفة آل ثاني   
  

  أمير دولة قطر                                                                                             
  

  
  
  
  

  م7/2001/ 9: هـ املوافق  18/4/1422: الديوان األمريي بتاريخ صدر يف                    
   

 



-   -  
    الدوالر األمريكي بعالقة الريال القطري                                                سياسة سعر الصرف –الباب األول 

  
  

            2008مارس/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  

  
  

  الدوالر األمریكيبعالقة الریـال القطري : ثانيا 
  تحدید تعادل سعر صرف الریال القطريو      

  
  

ي           )1 دوالر األمريك ل ال ي مقاب ري األساس ال القط رف الري عر ص ون س ال   64,3يك ري

ت  عر ثاب د بس دوالر الواح زي ال رف  المرآ تري المص ـيث يش ري، بح دره             قط ق

قطري للبنوك  ريال 6415,3  قدره ، ويبيع الدوالر بسعر  ثابت ريال قطري 6385,3

  .يوم عمل  في آلالعاملة في الدولة 
  

تكون ساعات  العمل لشراء وبيع الدوالر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الواحدة    )2

      .والنصف ظهراًً ما لم يحدد المصرف وقتًا غير ذلك 

 



-      -  
    تعاريــف                                                                                  السياسة النقدية –الباب الثاني 

  
  

      2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة  

  

  
  السياسة النقدية:الباب الثاني

  
  تعاريــف: أوًال

  
  

  .مصرف قطر المرآزي : المصـرف  )1

ًا   :   البنــك   )2 ر وفق ي قط ال المصرفية ف ة األعم ه بمزاول ك رخص ل أي بن

بإنشاء مصرف  2006لسنة ) 33(ألحكام المرسوم بقانون رقم 

زي   ر المرآ ت    قط ول وق اري المفع ر س انون آخ أو أي ق

 .الترخيص
دین      :  أوراق الدین العام  )3 انون ال ب ق ادرة بموج ة الص ات الحكومي ندات واألذون الس

  . بشأن الدین العام 2002لسنة ) 18(العام رقم 

  آلية السوق النقدي  )4
Qatar Money Market 

Rates(QMR) 

أداة للسياسة النقدیة تمكن البنك من االیداع لدى، واالقتراض من :

  . وضوابط یضعها المصرفالمصرف بموجب شروط 

  عادة الشراء إعمليات   )5

Repo operations 
(Repo)

ة      : ا من أوراق مالي ام أو غيره دین الع شراء المصرف ألوراق ال

ذه          ادة شراء ه ائع بإع زام البنك الب مقبولة لدى المصرف مع الت

دده المصرف دة یح ددة وبسعر فائ رة مح د فت سعر ( االوراق بع

  ). اعادة الشراء

  سعر المصرف  )6
 QCB Rate   

ل  : ة التعام د بدای ن المصرف عن ن م د المعل دة او العائ عر الفائ س

  ).QMR( اليومي من خالل آلية السوق النقدي 

  سعر إعادة الشراء  )7
 Repo Rate  

ات      : ى عملي ه المصرف عل ذي یعلن ادة  إسعر الفائدة او العائد ال ع

  . شراء اوراق الدین العام

ك     إجم:  الودائع  )8 ي ذل ا ف ا بم ع انواعه وك بجمي الء البن ع عم الي ودائ

  .التأمينات النقدیة وشهادات اإلیداع



-      -  
    تعاريــف                                                                                  السياسة النقدية –الباب الثاني 

  
  

      2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة  

  

  .الوفاء لعمليات سوق النقد وعمليات اعادة الشراءتاریخ :  تاریخ االستحقاق  )9

  االحتياطي اإللزامي )10
Required Reserve  

ا  إنسبة من : اظ به دى   جمالي ودائع العمالء لدى البنك یتم االحتف ل

  . المصرف

  

  

  
  

  
 

  
 



        
    أدوات السياسة النقدية                                                                      السياسة النقدية –الباب الثاني  

  
  

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  أدوات السياسة النقدية:ثانياً
  
   -: QMRآلية السوق النقدي   -1

  

  )1/2006(یطبق هذا النظام وفقا للضوابط اآلتية اعتبارًا من       

داع وآخر لإلقراض    - یعلن المصرف سعري فائدة المصرف للبنوك  -  -واحد لإلی

  . QCB-Connectللبنوك  الشبكة المحليةبواسطة الحاسب اآللي عبر 

ين            یتف  - ة وثالث ين ليل ا ب راوح م ًا آلجال التعامل التي تت دة المصرف وفق اوت سعر فائ

  .یومًا

داع            - ات اإلی الي عملي قفا إلجم يالدي س ة آل شهر م یحدد المصرف لكل بنك في بدای

  . وآخر إلجمالي عمليات اإلقراض

ة من الساعة التاسعة صباحًا حتى ال           - ساعة  تتم العمليات خالل ساعات العمل اليومي

  . ظهرًا لثانيةا

  . ما لم یحدد البنك خالف ذلك ) Roll-Over(تجدد عمليات الليلة الواحدة تلقائيًا   -

ة            - ات ليل د استحقاقها لعملي ة واحدة عن ا عن ليل د آجاله تحول جميع العمليات التي تزی

  . مالم یذآر البنك خالف ذلك ) Overnight(واحدة 

وم إجازة    )QMR(ة رصيد عملي  صادف استحقاق   إذا  - اریخ      أوی إن ت ة رسمية، ف عطل

  . االستحقاق یمتد إلى أول یوم عمل بنفس الفائدة

وال عوائد  أوتسجل فوائد   - دى المقاصة         األم المودعة والمقترضة في حساب البنك ل

  . آل شهر ميالديفي اليوم األول من 

  -:"Repo"دارة عمليات إعادة شراء أوراق الدین العام إ -2

الل    ل  - ن خ راء م ادة الش ات إع راء عملي ي إج ق ف ك الح ل بن ام دارة إك دین الع ال

بالمصرف وفق السقوف المحددة من المصرف، وللمصرف      والمصرفية واإلصدار

ام إلجراء    و رفض العمليةأالحق في قبول  دین الع ، وعليه یتم االتصال برئيس قسم ال

ارًا من     1:30ى صباحًا ال   9من الساعة  ) Repo(أي عملية إعادة شراء  رًا اعتب ظه



        
    أدوات السياسة النقدية                                                                      السياسة النقدية –الباب الثاني  

  
  

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

اآس   4456428 – 4456427: ، ولالستفسار االتصال بالهواتف21/5/2007 ف

4430215  

یعلن المصرف سعر إعادة الشراء بواسطة الحاسب اآللي عبر الشبكة المحلية للبنوك   -
QCB-Connect .  

  . لى شهرإسبوعين أعادة الشراء ما بين إمدة عملية تكون   -

ومي من الساعة  التاسعة صباحًا حتى الساعة         تتم العمل  - يات خالل ساعات العمل الي

  . الواحدة والنصف ظهرًا

وم إ  - دة ی ة الم د إذا صادف نهای ة تمت دة العملي إن م ازة رسمية ف وم عمل إج ى أول ی ل

  . عادة الشراءإرسمي وبنفس سعر فائدة 

ة     - ادة الشرا  إیدفع البنك المبلغ المتعاقد عليه في عملي دة   إء مضافًا  ع ه الفائ د  ألي و العائ

  . للمصرف في تاریخ استحقاق

  .عادة الشراءإو تمدید عمليات أالیجوز تجدید   -

ز المصرف    - ن    أوراقیحتج ا م ام وغيره دین الع ك   األوراقال ة للبن ة المملوآ المالي

  . آضمان حتى الوفاء بالتزاماته
  .العملية بعد استحقاق أوراق الدین العام وقعت نهایة مدة إذاعادة الشراء إال تتم عملية   -

ة   *  - رم    إفي حالة تأخر البنك عن دفع المبلغ المستحق عن عملي ادة الشراء، یغ البنك  ع

ادة الشراء     یفائدة او عائد  ابه     ساوي ثالثة أضعاف سعر إع ة في حس وتسجل الغرام

دى المصرف  غ الجاري ل دید المبل ى تس ام حت دین الع ى أوراق ال ویجري الحجز عل

  . عادة الشراءإعمليات  منالمستحق 

  -: " Required Reserve "أداة االحتياطي اإللزامي  -3

دى المصرف، تساوي **  - اطي اإللزامي ل ادیر من االحتي اظ بمق وك باالحتف زم البن تلت

وتحتسب النسبة    15/4/2008من من إجمالي الودائع لدیها، اعتبارًا % 4.75نسبة 

                                                           
 365صفحة  3دونت يف بند  *

 23/3/2008تاريخ  39/2008التعميم  **



        
    أدوات السياسة النقدية                                                                      السياسة النقدية –الباب الثاني  

  
  

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

وم     رة من ی من   16على أساس متوسط إجمالي الودائع اليومي لدى البنوك خالل الفت

  . من الشهر الذي یليه 12آل شهر وحتى یوم 
 

یسرى مبلغ االحتياطي اإللزامي المعتمد من المصرف، بدایة من اليوم الخامس عشر   -

  . عشر من الشهر الذي یليه من آل شهر ویستمر حتى نهایة اليوم الرابع

ري حسب       - ال القط ى الری ا ال ة بتحویله العمالت االجنبي ع ب يم الودائ وك تقي ى البن عل

  . اسعار الصرف في آخر یوم عمل من آل شهر

  .ال یدفع فائدة او عائد على رصيد االحتياطي اإللزامي  -

م    تلتزم البنوك بتزوید إدارة الدین العام والمصرفية واإلصدار     - بالمصرف بكشف رق

م  ) 2( ق رق م  ) 1(ملح فحة رق ك     ) 401(ص ي البن ي ف ئول رئيس ع مس ل توقي یحم

رة      ي الفق ذآورة ف رة الم طها للفت ع ومتوس الي الودائ ة إلجم یتضمن األرصدة اليومي

  .  ، وذلك في اليوم الثالث عشر من آل شهر32صفحة ) 3(األولى من البند 

اظ     تطلب ادارة الدین العام والمصرفية  - واإلصدار المبلغ الواجب على آل بنك االحتف

وذلك وفقًا للبيان المرسل  ) مع جبر أي آسر ألعلى( به آاحتياطي الزامي بالف ریال

. من البنك وبالنسبة المقررة، ویتم اخطار البنك به في اليوم الرابع عشر من آل شهر

ة    في حال حدوث نقص معين في رصيد أي بنك، یقوم المصرف بفرض   - ة مالي غرام

ة     ى قيم ة عل ال تزید على خمسة أضعاف سعر المصرف لالقراض، وتحتسب الغرام

د          نقص، وتقي ه ال تمر في دث او یس وم یح ل ی ن آ وب ع يد المطل ن الرص نقص ع ال

فحة   ين ص رف مب ابات المص ي حس رادًا ف الت إی ر ) 366(المتحص اب العاش الب

  .العقوبات والغرامات المالية

أخر البن  - ي حال ت اطي ف ة الحتساب االحتي ات المطلوب د المصرف بالبيان ي تزوی ك ف

ریال عن آل یوم  5000اإللزامي في الموعد المحدد تفرض عليه غرامة ال تتجاوز 

  . الباب العاشر العقوبات والغرامات المالية) 366(تأخير مبين صفحة 

  



-     -  
  أسعار الفائدة أو العائد                                                                          السياسة النقدية - الباب الثاني 

    على الريال القطري                                                                                                          
  

    2008مارس/ البنوك      
  العاشرهالطبعة     

  
 

  
  

  على الريال القطريأو العائد أسعار الفائدة  :ثالثاً
  

  .للبنوك احتساب أو عدم احتساب الفائدة أو العائد على جميع أنواع ودائع العمالء لديها  -

ى التسهيالت         - د عل دة أو العائ يكون سعر المصرف مؤشرًا استرشاديًا في تحديد أسعار الفائ

دا ا    ا ع ري م ـال القط ة بالري ي    االئتماني كوك ف توى والمش ة دون المس هيالت االئتماني لتس

  .تحصـيلها والرديئة المجدولة منها وغير المجدولة 

ام              - ى أساس أن عدد أي ع عل ة والودائ ى التسهيالت االئتماني د عل دة أو العائ يتم احتساب الفائ

  .يومًا  360السنة 

ع سواء          - ى الودائ د عل دة أو العائ العمالت    يجب أن ال تزيد أسعار الفائ ال القطري أو ب بالري

  .األجنبية الضامنة للقروض عن أسعار الفائدة أو العائد على تلك القروض 

د أسعار        أتمنع جميع البنوك من االتفاق    - بقة لتحدي ات مس ة ترتيب ى أي ا عل والتنسيق فيما بينه

ان     ع أو االئتم ى الودائ د عل وى العرض والط     و ،الفائدة أو العائ ك لتفاعل ق رك ذل لب في   يت

  .السوق النقدي 

ا          - ع بآجاله ى الودائ د التي تعرضها عل على جميع البنوك اإلعالن عن أسعار الفائدة أو العائ

ذلك  نسب   ة ، وآ ه المختلف كاله وآجال ان بأش ى االئتم د عل دة أو العائ ة وأسعار الفائ المختلف

هيالت اال       نح التس ل م اها مقاب ي تتقاض روفات الت ـموالت والمص ة  الع ة المختلف ئتماني

ـك     ل بن ل آ ارز داخ ان ب ي مك ات توضـع ف ة إعالن ن خالل لوح دمات المصرفية م والخ

  .والفروع التابعة له بالشكل الذي يسهل  على عمالء البنك االطالع عليها 

  . البيانات الدورية ألسعار الفائدة   -

هريًا بمتوسط أس     ات االقتصادية بالمصرف ش اة إدارة السياس ى يجب مواف دة عل عار الفائ

ين في    Inter Bank Ratesالقروض والودائع والمعامالت بين البنوك  ات   آما هو مب اب البيان ب

  ).391(  صفحة  الدورية
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  تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية :رابعاً
  

ات           ًا للقطاع ه وفق ـنوحة لعمالئ ة المم هيالت االئتماني نيف التس ك تص ل بن ى آ ين عل يتع

م    حسب ماهو موضح في  االقتصادية ووفقًا لألنشطة االقتصادية  م   ) 1(جدول رق  )2(ملحق رق

ذآور بصفة     رف قطر المرآزيتزويد إدارة السياسات االقتصادية بمص على أن يتم بالجدول الم

  -:من باب البيانات الدورية وفق التعاريف اآلتية )391(والتفاصيل صفحة  ، شهرية

  

  القطاعات االقتصادية  -1
  

ا   :  الحكومة  ة له زة واإلدارات التابع ة واألجه ع وزارات الدول مل جمي تش

  ً. إداريًا وماليا

ات :  المؤسسات الحكومية  ات أو االمؤسس ة و لهيئ ل للدول ة بالكام ًا الالمملوآ تقلة مالي مس

  .ولها موازناتها  الخاصة وإداريًا 

  .أو  أآثر% 50المؤسســات التي تسـاهم فيها الدولة بنسبة :المؤسسات شبه الحكومية 

ابقة آل منشأة ال تنتمي إلى أي من المجموعات الثالث :  القطاع الخاص  ذآر  س  ال

ة ال( ة ال –حكوم ة المؤسس به ال –حكومي ة ش ةالمؤسس ، )حكومي

راد  قبل ومملوآة  من ة      وأ أف ة أو بمشارآة أجنبي شرآات قطري

  .أو مملوآة بالكامل من مستثمر أجنبي 

  األنشطة االقتصادية -2              

  :الصناعات  2/1

نفط    اف وا  : ال ال االستكش ي مج ل ف ي تعم رآات الت ق بالش ا يتعل ل م اج  آ تخراج واإلنت الس

  .وغيرها من أنشطة صناعية تتعلق بالنفط والغاز 
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ة  ناعات التحويلي ر   : الص وية أو غي واد العض ائي للم انيكي أو الكيمي ل الميك ة التحوي  عملي

دويًا أو     ة ي ذه العملي العضوية وذلك للحصول على مواد جديدة وتتم ه

واب، : هاومن أهم. آليًا  ـية    الصناعات الحديدية واألب األدوات الصح

اء والجبس   واد البن ام ، م ابوق والرخ وم ، الط يراميك، األلومني والس

  .وصناعة البالستيك وأثاث ومنتجات األخشاب 

ع النشاطات      : التجارة  2/2 ة بجمي ة المتعلق ة  تشمل آافة المعامالت التجاري سواء آانت    التجاري

  .تجارة الجملة أو التجزئة 

   :الخدمات  2/3
ة   أمين : الخدمات المالي ة وشرآات الت ـات المالي ة من المؤسس ة الخدمات المقدم تشمل آاف

  .بكافة  أنواعها وشرآات الوساطة والصرافة

ة        : الخدمات  العامة  ل الدول ة من قب تشمل جميع الخدمات العامة والخاصة سواء آانت مقدم

قطاع الخاص   مثل  التعليم والصحة والخدمات اإلجتماعية أو مقدمة من ال

ة ن الحرفي ل المه رة    ،مث ع والسمس دمات البي ة وخ ارات القانوني واالستش

  .وغيرها من خدمات  مثل صيانة آبار النفط وخدمات توزيع الغاز 

اوالت 2/4 رق  : المق ييد  والط ة آالتش ا والحكومي ة منه ة الخاص ال المقاول ع أعم مل جمي تش

  .والصيانة ومقاوالت الكهرباء والمياه 

  .القروض الشخصية لغرض شراء البضائع االستهالآية   :قروض االستهالآية ال 2/5

ة تسهيالت  2/6 ات        : البطاقات االئتماني ة الممنوحة للعمالء من خالل البطاق التسهيالت االئتماني

  .االئتمانية

ة   2/7 روض العقاري تثماري       : الق ار االس اء العق راء أو إنش رض ش ة لغ روض الممنوح  أوالق

  .السكني

 .أي نشاط لم يتطرق إليه في القطاعات السابقة : قطاعات وأنشطة أخرى  2/8
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  إحصاء ميزان المدفوعات :خامساً
  

 

ى  - زان    عل ات إحصاء مي ات االقتصادية بالمصرف ببيان د إدارة السياس وك تزوي ع البن جمي

اب  ين في الب ا هو مب دفوعات آم ة الحادي عشر الم ات الدوري د البيان صفحة  6/1في البن

)391(.  

د     ريال عن آل يوم تأخير عن المه 1000قدرها تفرض غرامة تأخير   - ذآورة في البن ة الم ل

   .366صفحة  7

  ).  2004/ 7( يمات اعتبارًا من يبدأ العمل بهذه التعل  -

دفوعات  لسياسات االقتصادية ببيانات على جميع البنوك تزويد إدارة ا  - عن إحصاء ميزان الم

دًء من        وفي مدة أقصاها) آل ثالثة شهور( بشكل فصلي ة الفصل ب ة لنهاي ام التالي العشرة أي

ام  ع األول لع ابوالتفاصيل مبي. 2007الرب ي الب ة ف د  ن ة بن ات الدوري ادي عشر البيان الح

  .)391(صفحة  6/2
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  الحركة الشهرية على الديون المتعثرة :سادساً
  

 

دیون   *بتفاصيل الحرآة إدارة السياسات االقتصادیة  موافاةجميع البنوك  على - ى ال الشهریة عل

ق ملحق    دول المرف ة حسب الج هيالت االئتماني ام التس ن خالل نظ هریة م رة بصفة ش المتعث

ان  )454(صفحة ) 14( ذا البي تيفاء ه تم اس ى أن ی مبر    ، عل ن دیس ارًا م هریة اعتب بصفة ش

2006.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .نت ما طرأ عليها من تغيرات سواء باإلضافة أو بالخصم نتيجة سداد دفعات أو إعدام ديون أو تكوين مخصصاتمتض* 
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  الباب الثالث
  

  المقاصة ونظم المدفوعات وشئون تداول النقد
  
  
  فتعــاريـ:  الفصل األول

  
  
  

دى   :  الشيكات الحكومية ة أو إح ة الحكوم ة بمعرف يكات المطبوع اذج الش نم

  .مؤسساتها

رآات  :  الشيكات الخاصة   راد والش ة األف ة بمعرف يكات المطبوع اذج الش نم

  الخاصة

رآة    :  لماليةالمؤسسات المصرفية وا تثمار أو ش رآة اس رافة أو ش ل ص ك أو مح أي بن

  .المرخص لها بالعمل في دولة قطر تمویل
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  الشيكات والمقاصة ونظام الدفع :الفصل الثاني
  الشــيكات: أوالً                            

  : وفاء قيمة الشيك    -1

ام 1/1 ب أحك ادة بموج ن 457الم انون  م مالق نة  16رق ة  1971لس واد المدني أن الم بش

  .والتجاریة

اء بمجرد   "    - ان م    اإلطالع یكون الشيك مستحق الوف ه ، وآل بي ر    علي ذلك یعتب خالف ل

ه  آأنه لم  یكن،  وإذا ذآر في الشيك تاریخ الحق لتاریخ السحب الحقيقي وقدم للوفاء  ب

ه      ين في وم المب ول الي قبل حلول ذلك التاریخ آان للبنك أن یمتنع عن دفع قيمته حتى حل

  . آتاریخ إلصداره 

ذا     فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاریخ ، آان مسئوال عن األضرار  أ عن ه التي تنش

ام    2010علمًا بأن العمل بهذه المادة سوف ینتهي في مایو   ".الوفاء حيث تسرى أحك

  . 2006لسنة  27من قانون التجارة رقم  580المادة 

 -:على  2006سنة ل 27رقم قانون التجارة  من 581تنص المادة  -

خالل ستة اشهر    للوفاء هالشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، یجب تقدیم

ه خالل        ا، وجب تقدیم اء فيه على االآثر، فإذا آان مسحوبًا خارج قطر ومستحق الوف

ين في الشيك      .ثمانية شهور على االآثر اریخ المب وتبدأ المواعيد السالف ذآرها من الت

  . انه تاریخ اصداره

ًا من قب     هویعتبر تقدیم الشيك الى احد البنوك او حجز مبلغ   ًا او برقي ذا البنك   هاتفي ل ه
ا           ة او غيره رف المقاص دى غ ى اح يك ال دیم الش ذلك تق ه، وآ حوب علي ك المس دى البن ل

  . المعترف بها قانونًا بمثابة تقدیمه للوفاء

  -:التي تنص على اآلتي2006لسنة  27رقم * ةمن قانون التجار 565حكام المادة بموجب أ 1/2

ال  " ًا، ف ام مع الحروف وباألرق يك ب غ الش ب مبل المكتوب  إذا آت ون ب تالف تك د االخ عبرة عن

  ".بالحروف

  -:معایير طباعة الشيكات  -2
  

  13/5/2007قانون التجارة من  2006لسنة  27بدء سریان تطبيق القانون رقم * 
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ة     د طباع ا عن زام به وك االلت ع البن ى جمي ين عل ي یتع ایير الت تتضمن المواصفات والمع

  : الشيكات ما یلي

  . ألساسية لتصميم الشيكات المبادئ القانونية ا  -

  . األوراق المستخدمة ومواصفات الطباعة   -

  . استخدام األحبار الممغنطة  -

  .التعرف التلقائي على األحرف واألرقام ومتطلبات التصميم   -

  . الشيكات الشخصية   -

  . الشيكات التجاریة   -

  . نماذج األشكال التوضيحية  -

  : تصنيف ارتجاع الشيكات  -3

ل أي     ن تقب یتعين على جميع البنوك استخدام األسباب المبينة أدناه في ارتجاع الشيكات ، ول

  .شيكات مرتجعة لغير هذه األسباب 

 الرمـز
Code

 سبب ارتجاع الشيك
Reason  

الرسوم مدفوعة 
 من قبل البنك

Bank 
paying the 

fees  
1 
1  

 بالحساب/ آاِف /ال یوجد رصيد 
No Funds/insufficient/Funds 

 المسحوب عليه
Pay 

2 
2  

 التدخالت لم تسجل بعد ، یقدم مرة أخرى
Effects not cleared .Please represent 

المسحوب عليه
Pay  

3 
3  

 الشيك بتاریخ الحق یقدم في تاریخ االستحقاق
Cheque post-dated, please represent on due  date 

 المرسل
BFD  

4 
4  

 الشيك انقضى موعده
Out of date 

 المرسل
BFD  

5 
5 

 توقيع الساحب غير مطابق
Drawer’s signature differs 

المسحوب عليه
Pay  
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6 
6  

 یوجد تعدیالت مطلوب توقيع الساحب
Alteration in date/words/figures requires drawer's full 
sign 

 المرسل
BFD 

7 
7  

 تعزیز البنك/الشيك یحتاج إلى تظهير المستفيد
Order cheque requires payee's endorsement 

 المرسل
BFD 

8 
8  

 التظهير غير قانوني
Endorsement irregular 

 المرسل
BFD  

9 
9  

 الشيك غير مسحوب علينا
Not Drawn on us 

 المرسل
BFD 

10 
10  

 مفلس/الساحب متوفى
Drawer deceased/ Bankrupt    

المسحوب عليه
Pay  

11 
11  

 الحساب مغلق
Account closed 

المسحوب عليه
Pay  

12 
12  

 الدفع موقوف من قبل الساحب بسبب ضياع الشيك أو إفالس حامله
Stopped by drawer due to check lost or bearer's 
bank ruptcy 

المسحوب عليه
Pay  

13 
13  

 البنك/ الشيك ممزق بحاجة إلى تعزیز الساحب
Mutilation requires drawer’s/Banker’s 
confirmation 

  المرسل
BFD 

14 
14  

 اسم المستفيد/مطلوب التاریخ
Date/Beneficiary name required 

 ا المرسل
BFD  

15 
15  

 تجاوز عدد مرات ارتجاع الشيك
Presentment Cycle  Expired 

 المرسل
BFD  

16 
16  

 الشيك تم سداد قيمته
Already Paid 

 المرسل
BFD  

17 
17  

 مطلوب توقيع الساحب
Drawer's Signature required 

 المرسل
BFD  

18 
18  

 انتهى الوقت الممنوح للرد بالموافقة أو الرفض
Transaction Timeout 

المسحوب عليه
Pay  

19  
19 

 اختالف في بيانات الشيك والبيانات اإللكترونية المرفقة
Cheque Information & Electronic data Mismatch 

 المرسل
BFD  

 
  رة الشيكات بدون رصيدضوابط مكافحة ظاه -4

ع             ا أو اخذ بعضها، في جمي اإلجراءات الوقائية والردعية استرشادیة ، ویجوز للبنك زیادته

دون   يكات ب ة لضبط ظاهرة الش ك وضع سياسات وإجراءات داخلي ى البن األحوال یجب عل
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د المصرف ب        وك تزوی ى البن ين عل ا یتع ا ، آم ذه  رصيد مع إشراف إدارة البنك على تطبيقه ه

  .السياسات واإلجراءات

   إجراءات وقائية4/1

ا           - ون معروف اب وان یك تح الحس ب ف ابقا لطال يكات س وع الش توى رج ن مس د م التأآ

  . وحسن السيرة 

  . وضع حد أدنى مناسب لفتح الحساب الجاري یتناسب مع الحالة المالية للعميل    -

  . منح دفاتر شيكات محددة األوراق للعمالء الجدد   -

  . تشجيع العمالء على استخدام بطاقات السحب اآللي وبطاقات االئتمان المختلفة    -

  . تشجيع القصر على فتح حساب التوفير    -

م   )357( تح الحساب موجزا عن أحكام المادةأن یتضمن طلب ف -   من قانون العقوبات رق

نة  11 دون رصيد أو م   2004لس يك ب دم إصدار ش ل بع د العمي ل باإلضافة لتعه قاب

  .رصيد غير آاف بالحساب

 .أي إجراءات أخرى یراها البنك مناسبة   -  

  -:إجراءات ردعية  4/2

  . ویتم تطبيقها بحق العمالء الذین سبق لهم إصدار شيكات بدون رصيد  

  . استعادة دفاتر الشيكات القدیمة التي في حوزة العميل أو تصعيب إصدار دفاتر جدیدة له   -

  . ند رجوع شيك أو اآثر للعميل إرسال إنذار ع   -

  . فرض غرامات تصاعدیة على الشيكات المرتجعة    -

ا التفصيلية وأسماء العمالء         - االحتفاظ بسجالت خاصة بالشيكات المرتجعة تتضمن بياناته

  . الذین قاموا بإصدارها ومتابعة هذه السجالت بشكل دوري 

  .أي إجراءات ردعية أخرى یرى البنك تطبيقها   -

  -:إجراءات تنظيمية 4/3
ام قضائية      - إن التعامل مع األشخاص الذین ترد أسماؤهم في قوائم األشخاص الصادر بحقهم أحك

  . یرجع للسياسة الداخلية لكل بنك وفقا لما یراه مناسبًا إلصدارهم شيكات بدون رصيد
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رفض  عدم إحالة أي شخص من المشار إليهم، إلى مصرف قطر المرآزي أو ربط سبب    -

  .التعامل معه بمصرف قطر المرآزي

  : ضوابط إقفال الحساب بسبب رجوع الشيك  4/4

اف،      - في حال ارتجاع ثالثة شيكات على األآثر لبعض الحسابات نتيجة لعدم وجود رصيد آ

   ترسل خطابات ألصحاب الحسابات المعنية لتصحيح أوضاع حساباتهم ، وإذا فشل أصحاب  

ي الو  ابات ف ذه الحس دة    ه وفر األرص دم ت ة لع يكات المرتجع ررت الش اتهم وتك اء بالتزام ف

ام        دا بأحك اباتهم تقي اباتهم ، یجوز للبنك إغالق حس ة في حس انون  الكافي م  ق  27التجارة رق

  .2006لسنة 

ل والرصيد       - یحتفظ البنك بكشف شهري بالحسابات المقفلة مبينا فيه رقم الحساب واسم العمي

  .  وأسباب وتواریخ إغالق الحسابات وعدد الشيكات المرتجعة
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  ةـــــاصـــــــــالمق: ثانيًا
  

 
   -: ضوابط الشيكات المتداولة عن طريق المقاصة -1

اريخ              - ر ت ة،  ويعتب ة ودقيق ام وبصورة متكامل ى الشيك باألرق اريخ عل دوين الت يجب ت

  . الشيك رآنا أساسيًا  إنشاء

اريخ ، وفي ح    - ة  على البنك عدم قبول الشيك الذي يحتوي على خانتين في موضع الت ال

  .قيام البنك بسداد قيمة هذا الشيك فانه يتحمل اآلثار المترتبة على ذلك 

ى الشيكات            - اء عل ل أو إلغ على آافة البنوك عدم إجراء أي شطب أو تشويه أو تعطي

تقلة         ة مس ا ورق ا به ل مرفق ى العمي ا إل المسلمة إليها للتحصيل وإعادتها آما سلمت إليه

  . تبين سبب إعادتها 

ة       يحظر ع   - اريخين وتحصيل قيم لى البنوك صرف أو التعامل بالشيكات التي تحمل ت

  .هذه الشيكات عن طريق المقاصة 

   -: عدد مرات ارتجاع الشيك-2

ا       ر أي ى األآث ثالث مرات عل تقرر تحديد عدد مرات ارتجاع الشيك عن طريق المقاصة ب

رر أن يتقاضى المصرف ع        ا تق ادة ، آم درها   آان السبب المستخدم في اإلع ة ق  "5"مول

  . رياالت قطرية على آل شيك مرتجع 

  -:  الشيكات المقبول تداولها عن طريق المقاصة-3

يكات        - ا والش وك لعمالئه درها البن ي تص يكات الت وية الش داول وتس ل المصرف ت يقب

  .الحكومية عن طريق المقاصة ، ولن يقبل تداول وتسوية الشيكات الخاصة 

ا ال    سيقوم المصرف بإجراء  -  مراجعة مستندية للشيكات المقدمة للتقاص للتأآد من أنه

  .تتضمن شيكات خاصة غير مستثناة

ة      -  ة والمؤسسات الحكومي عدم قبول ما تصدره الشرآات والجمعيات الخيرية والتعاوني

ل         ي ال تحم يكات الت دفع أو الش ر ال اح أو أوام ائم األرب ن قس ة م به الحكومي وش

  . معتمدة من المصرفالالمواصفات القياسية 
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دابير      اذ الت وا باتخ ات ليقوم ذه التعليم م به الغ عمالئه رعة إب وك س ع البن ى جمي وعل

ا       تثنى مم ذآورة ، ويس الالزمة لطباعة واستخدام الشيكات التي تحمل المواصفات الم

  . تقدم الشيكات الحكومية والشيكات الخاصة المؤجلة

ى مصرف قطر المرآزي والتي تتضمن      تعد الكشوف التي قامت البنوك بإرسالها إل  -

د   األساسبيانات الشيكات الخاصة التي بحوزتها أو التي بحوزة عمالئها هي  في تحدي

  . الشيكات الخاصة المؤجلة والتي تم استثنائها من هذه التعليمات 

  -:تسويات حسابات البنوك مع المصرف-4

ود ا    - ة القي ة لكاف ة يومي راء مراجع وك إج ع البن ى جمي ابات  عل ي آشوف الحس جلة ف لمس

ود المسجلة في سجالتها              ى القي ا من مصرف قطر المرآزي عل رد إليه اليومية التي ت

  .وقت ممكن بأسرعوحصر أية فروقات ومتابعة تسويتها 

   -:التالية اإلجراءات إتباعواستكماال لتلك التعليمات على البنوك   

الغ  -أ ع المب ي آش ةقالمعل تسوية جمي ر ف ي تظه وف التسويات الشهرية بحيث ال والت

  .تتجاوز تسويتها مدة سبعة أيام عمل من بداية الشهر التالي

امن    أقصاهالمصرف في موعد  إلىأن ترد آشوف التسويات الشهرية  -ب يوم العمل الث

  . "أ" ـتسوية آافة المبالغ المعلقة آما تقدم ب تمامإمن الشهر التالي بعد 

ق     -ج النموذج المرف ل ب م  فحةص العم م  ) 417(رق ق رق داد )6(ملح ويات  ألع التس

  . النموذج المرفق هذا الشهرية ولن ينظر ألي نموذج آخر يخالف

متنازع عليها بين البنوك، االتصال بغرفة المقاصة  أولالستفسار عن أي مبالغ معلقة  -د

  . واإلصدارالمصرفية والدين العام  إلدارةالتابعة 

  .2/2006عتبارًا من يعمل بهذه التعليمات ا -هـ  

ى المصرف     daily paymentال تقبل المدفوعات اليومية بين البنوك    - التي تصل رسائلها إل

  . بعد الوقت المحدد

  .  لن تسجل المدفوعات اليومية اآلجلة في حسابات المقاصة   -
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رية    - ام العش اب األرق ام احتس د نظ دفوعات الي fractionتوحي الغ الم ي مب ك ف ة وذل ومي

ة  دة التقريب الرياضية المعروف ي ( باستخدام قاع دة ف دار الوح رقم العشري بمق ادة ال زي

  ). حالة آون الرقم العشري السابق خمسة فاآبر 

ا آشف يتضمن         - ا به دة لحساب المقاصة مرفق تزويد المصرف بمذآرة تسوية شهرية معتم

  . ا آافة المبالغ المعلقة بين البنك والمصرف ، وأسبابه

  . Swift (MT950)تزويد المصرف بكشوف الحسابات اليومية عن طريق نظام  -

   -:التعامل بحساب المقاصة لدى المصرف -5

ك لتسوية              5/1 اء ساعات العمل وذل دى المقاصة بالمصرف اثن ابه ل يجوز للبنك آشف حس

غ    زي بمبل وك والمصرف المرآ ع البن ة م اباته المختلف قفحسب (حس ن الس دد م  المح

   -:ويترتب على الكشف مايلي) المصرف

د          - غ المحدد اعاله او آشف الحساب بع في حالة تجاوز الرصيد المكشوف للبنك للمبل

  .التقاصريال عن آل يوم يحدث فيه 5000تتجاوزال الدوام الرسمي يتم فرض غرامة 

ذار  ع - د ان ه وبع ه اعاله وعجز البنك عن تغطيت د تجاوز رصيد السقف المسموح ب ن

ة او من        ا لمصرف له، يحق للمصرف خصم أي ارصدة سواء من السندات الحكومي

 . االحتياطي االلزامي او من أي حسابات اخرى تخص البنك لدى المصرف

  : QMRنظام السوق النقدي القطري  5/2

يتم   - ه س غ المسموح ب دود المبل ي ح ام وف ذا النظ ك من خالل ه راض البن ة اقت ي حال ف

  . لليلة واحدة على الرصيد خالل ساعات العمل في آل مرةاحتساب فائدة إقراض 

  .بالنسبة العمال باقي اليوم سيتم العمل بنفس النظام القائم حاليًا -

يدي - ون رص ات    ك امنا لعملي ك ض ي للبن اطي اإللزام راض  QMRاالحتي داع واإلق لإلي

 . وقابل للتغيير شهريًا

لالستفسار  ب وفق الشروط المذآورة فيه، الكتا الموافقة على هذابيرجى موافاة المصرف   

  .واإلصدارالدين العام والمصرفية  إدارةمدير / يرجى االتصال بالسيد

  . 1/2006يتم العمل بهذا القرار بدءًا من     
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  -:أداء العمل داخل غرفة المقاصة -6

يرجى لتحسين أداء العمل داخل غرفة المقاصة وتسهيل أداء تبادل الشيكات بين البنوك       

  :اتباع مايلي

  .صباحًا يوميًا 11.30 – 11.00تبدأ جلسة التقاص من الساعة  -

 .يتعين على مندوبي البنوك الحضور قبل ميعاد جلسة التقاص بربع ساعة -

ة          - ع من دخول غرف اء الجلسة يمن د انته أي مندوب يتأخر عن الحضور أو يحضر بع

ه  المقاصة وال يسمح له بالحضور في اليوم الثاني إال ب كتاب رسمي من البنك ويذآر ب

 .األسباب

يكات   - ليم الش تالم وتس ى اس ة عل ة المقاص ي غرف وك ف دوبي البن ة من ر مهم تقتص

 .المسحوبة على البنوك بعد مراجعتها

د من مصرف       - دوب المعتم ى المن يقتصر حضور الجلسات اليومية بغرفة المقاصة عل

 .قطر المرآزي

و يرجى التنبيه على مندوبيكم االلتزام    ك لضمان سير     ابالتعليمات ال ردة أعاله وذل

وة  ورة المرج ل بالص ة  .العم ي حال ة     *وف رف الخاص ات المص زام بتعليم دم االلت ع

اذ   ة   بالحضور واالنصراف لغرفة المقاصة سوف يقوم المصرف باتخ االجراءات القانوني

  .البنك المخالف الالمتاحة حي

  

  

  

  

  

  

  
  16/7/2006تاريخ  103/2006تعميم * 
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  نظام الدفع والتسويات الفورية: ثالثاً
  

   -:  Daily Paymentsالمدفوعات اليومية -1

ق         - ن طری وك ع ين البن ا ب تم تبادله ي ی ة الت دفوعات اليومي ویة الم ل المصرف تس یقب

ة  ن        المقاص وح م يد الممن ى الرص افة إل اب باإلض اح بالحس يد المت دود الرص ي ح ف

 . المصرف

ا ،      یستقبل المصرف رسائل هذه - د الظهر یومي ن  المدفوعات حتى الساعة الواحدة بع ول

  .رسائل تصل للمصرف بعد هذا الموعد  تقبل أي

   -:رسائل المدفوعات اليومية بين البنوك  -2

الة  - تخدام الرس ب اس اب  MT203أو  MT202یج ن حس غ م ل أي مبل ام بتحوی د القي عن

ك أو   ى بن ك إل وك ال أالمقاصة الخاص بالبن ن البن ر م ل  آث ن تقب ة ، ول ي الدول ة ف عامل

  . رسائل أخرى لهذا الغرض 

ل  - تخدام الحق ب اس ن    58Aیج تفيد م ك المس ن البن م یك تفيد، وإذا ل ك المس ان البن لبي

  . حسب الرمز التعریفي للبنك  58Dمستخدمي سویفت یجب استخدام الحقل 

الة    إذا لم یتم االلتزام بما ورد في البندین أعاله سيتم إخطار البنك   - المرسل بموجب رس

MT999   وعليه تصحيح الوضع قبل الموعد المحدد .  

ا في        - یتحمل البنك المرسل آافة النتائج المترتبة على إرسال الرسائل بشكل خاطئ وبم

  . ذلك مسئوليته عن الفوائد نتيجة آشف حسابات البنك أو البنوك المستفيدة

ادل الشفرات       - ذلك صالحية الشهادات     وصال  BKEیكون البنك مسئوال عن تب حيتها وآ

 .)s‘CV(المتبادلة مع سویفت 

  -:نظام الدفعات بين البنوك -3

رر  ألغراض تطویر نظام الدفعات بين البنوك، فقد 3/1 ى رسائل       تق إضافة معلومات إضافية ال

ة   MT203و  MT202سویفت الخاصة بالدفعات بين البنوك  ، بحيث تتضمن المعلومات المالي

  :من الدفعةحسب الغرض 
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  .(Lending Money)دفعة تخص اقراض بنك آخر  -    

  .(Repayment)دفعة تخص تسدید قرض  -    

  ) مؤسسة أو أفراد(مع معلومات المرسل ) مؤسسة أو أفراد(دفعة تخص طرف ثالث  -    

    (Third party Payment).  

دوالر (دفعة عمليات بيع وشراء عمالت أجنبية  -      (Foreign Exchange)) شراء أو بيع ال

  .باإلضافة الى تسویات نابس وغيرها القائمة حاليًا    

ى        ة، عل ى التفاصيل الفني یجب على البنوك التنسيق مع إدارة النظم المصرفية للتعرف عل

ار   دة    أن یتم اختب اریخ    4الرسائل لم ابيع من ت تم التطبيق    29/1/2007 أس ى أن ی ، وعل

  .الفعلي بعد ذلك

اب  * 3/2 م   المصرف وفقًا لكت اریخ   166/2007/ن م: رق م    28/3/2007بت يم رق ى التعم ، وال

اریخ ) 16/2007( م 29/1/2007بت يم رق اریخ ) 8/2006(، والتعم ، 3/1/2006بت

وك، و    بخصو ين البن دفعات ب وك     ص تطویر نظام ال ى طلب بعض البن اء عل ا  بن ة   منحه مهل

دة إضافية لالنتهاء من التجارب األخيرة لشكل الرسائل ال   د  جدی م ، فق وك     ت ع البن اعطاء جمي

داء          ة ابت ر متوافق دفعات الغي ع ال تم رفض جمي مهلة ثالثة أسابيع إضافية، علمًا بأنه سوف ی

وم األحد الموافق  ذلك 29/4/2007من ی ة المخصصة ل ال  100(، مع فرض الغرام ری

  ).عن آل دفعة ملغية

د   )50(صفحة  أعاله  3/1د بن المدون في )16/2007(لتعميم الصادر للبنوك رقم وفقا ل 3/3 فق

دة        دیالت الجدی ة الرسائل مع التع م تجرب مع  ) Extra Optional Fields For MT Message(ت

ة        مع المصرف عدة بنوك قامت بالتنسيق  ة وطریق ع التفاصيل الفني ك للتحقق من جمي ، وذل

  .MT203و  MT202التعامل مع البيانات الجدیدة المضافة في رسائل الدفعات بين البنوك 

ك             دة، وذل دیالت الجدی دفعات متضمنة التع وك إرسال رسائل ال ع البن وعليه یجب على جمي

اریخ  ن ت داء م ك 1/4/2007ابت ع تل ق م ي ال تتواف ائل الت ع الرس ل جمي يتم تجاه ، وس

ائل     ال رس تم إرس ث ی ط، حي د فق بوع واح دة أس دیالت لم ة   MT999التع وك المعني ى البن ال
                                                 

  369صفحة  17دونت في بند   *
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دفعات التي         البالغها عن الرسائل الغ اء ال يتم إلغ ة األسبوع، س اء مهل د انته  ير متوافقة، وبع

دفعات    ائل ال ال رس ادة إرس وك إع ى البن ا، ویجب عل ار إليه دیالت المش ع التع ق م ال تتواف

  .المتوافقة لضمان تحقيق الدفعات

  -:Topology-Vنظام الدفعات بين البنوك بمنهاج الـ  -4

ارا    V-Topologyتم تطبيق منهاج الـ        ي اعتب على جميع الدفعات بين البنوك حسب ما یل

  -:22/1/2006من 

ة او تسهيالت       Mt203أو  Mt202یتم تنفيذ الدفعة  4/1 في حالة تواجد رصيد یغطي الدفع

اب المصرف  الكشف على الحساب  دى       وفقًا لكت بموضوع التعامل بحساب المقاصة ل

  .14/7/2005المصرف بتاریخ 

ك   4/2 ار البن تم اخط اب      ی ن الحس م م عار خص دافع باش ك    MT900ال ار البن تم اخط وی

  . MT910المستفيد باشعار اضافة الى الحساب 

افي     تیتم تعليق الدفعات التي لم تنفذ في قائمة ان 4/3 وفر الرصيد الك ظار الدفعات حتى یت

  . لتنفيذ الدفعة او تواجد التسهيالت

الة  4/4 وك إرسال رس اء  MT292یمكن للبن ى وقت استالم لطلب الغ ذ حت م تنف دفعات ل

الغ   MT296رسالة طلب االلغاء، وسيقوم مصرف قطر المرآزي بإرسال إشعار       إلب

  . بنتيجة طلب االلغاءالبنك المعني 

یتم اخطار البنوك المعنية، عن طریق رسائل السویفت، مرتين خالل یوم العمل عن   4/5

ك ف  دفعات، وذل ار ال ة انتظ ي قائم ة ف دفعات المعلق اعة ال ام الس صباحًا  10:30ي تم

  . بعد الظهر 12:30والساعة 

دقيقة قبل  15سيتم الغاء جميع الدفعات المعلقة في قائمة انتظار الدفعات وذلك بفترة  4/6

  .االغالق اليومي إلستقبال الدفعات 

دفعات          4/7 ل او ال وم العم اریخ ی ابقة لت ة او س واریخ آجل واردة بت دفعات ال ل ال ن ُتقب ل

  .ة بعد الوقت المسموح إلستقبال الدفعاتالوارد
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ها من قبل ن آل دفعة للدفعات التي یتم الغاؤریال قطري ع 100سيتم فرض رسوم  4/8

تفيد         ات البنك المس اریخ أو بيان أ في الت المصرف نتيجة لتأخر وصولها أو لوجود خط

  . او ما شابه

ك عن      مبين اعاله تكون آلية بدونالجميع الخطوات واالجراءات  4/9 دخل بشري، وذل ت

  . طریق رسائل السویفت المخصصة لمثل هذه اإلجراءات

ل    4/10 اعات العم الل س بب خ ویفت ألي س ام س ل نظ وفر او تعط دم ت ة ع ي حال ف

ـالرس دفعات  ميةـــــ تقبال ال ة(الس ر  الثامن د الظه دة بع ى الواح ن ) صباحًا حت یمك

ت   ك باس دفعات وذل ة لل دائل المتاح تخدام الب ك اس فرة  للبن تلكس المش ائل ال خدام رس

)Test Key(          ام دین الع ع ادارة ال يق م د التنس اآس بع ق الف ن طری ائل ع او رس

  . والمصرفية واالصدار

نح 4/11 م م دتها  ت ة م رة تجرب وك فت ل  انتهتهر شأ 3البن وم العم ي ی  28/4/2006ف

  . بحيث لن ُتفرض رسوم أو غرامات على الدفعات المرتجعة او المرفوضة

  . سيتم التعامل مع أرصدة االغالق اليومية آما هو معمول به حاليًا 4/12

واردة   4/13 سيقوم المصرف بتمدید الموعد النهائي الستقبال الدفعات والتعليمات االلية ال

رة  (برسائل السویفت، دون اتاحة البدائل المشار اليها في   زمن  ) أعاله  4/10الفق ل

     .التمدید، وذلك عن طریق تعاميم الحقة

ين   4/8تم فرض الرسوم المبينة في البند  18/6/2006ابتداء من یوم األحد * 4/14 المب

يم  ب التعم اله حس وم ، 80/2006أع ة   100الرس ل دفع ن آ ري ع ال قط ری

أ      تم إلغاؤللدفعات التي  أخر وصولها أو لوجود خط ها من قبل المصرف، نتيجة لت

  .هفي التاریخ أو بيانات البنك المستفيد أو ماشاب

  .تفادیًا لفرض الرسوم المقررة ومواصفات الدفعاتیرجى االلتزام بمواعيد 

  

  
  8/6/2006تاریخ  80/2006تعميم * 
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  :نظام التقاص اإللكتروني  -5

  -:تعریفات5/1

لكتروني والصورة الممسوحة ضوئيًا     الالتقاص باستخدام السجل ا    : لكترونية الالمقاصة ا

  .للشيكات 

  ب محرر الشيكصاحب الحسا  :  الساحب

البنك الذي یحتفظ فيه الساحب بحسابات مصرفية ، وصدر الشيك       :  البنك المسحوب عليه

  .المسحوب تحت إسمه 

  البنك مقدم الشيك للمقاصة بالمسح الضوئي  :   البنك المرسل 

ك        :  المستفيد ى البن يك إل دیم الش ام بتق ذي ق وي ال ي أو المعن الشخص الطبيع

  .اإلیداع في حسابه المرسل لصرفه نقدًا أو ب

  -:مسئولية البنك المرسل 5/2

ذ البنك المرسل ،       دى أحد مناف إذا قدم الشيك للصرف النقدي أو اإلیداع في الحساب ل

  :فإنه یتوجب عليه التحقق من أن الشيك 

 .صحيح من حيث الشكل العام وأنه ال تظهر عليه آثار التلف أو التمزیق أو التزویر     -

ر األبيض    : ال یحتوي على أي آثار للكشط أو التغيير أو التصحيح مثل  - استعمال الحب

ون         ر في درجة ل ام ، أو تغيي ى الحروف أو األرق للتصحيح ، أو إزدواجية الكتابة عل

 .الحبر المستخدم ، والتي یستعصي ظهورها بعد التصویر أو المسح الضوئي 

ل     یشتمل على البيانات القانونية األساسية  - اریخ  : الواجب توفرها في شكل الشيك مث ت

تفيد    استحقاق الشيك ، قيمة الشيك بالكتابة واألرقام ، البنك المسحوب عليه ، اسم المس

 .أو ألمره ، مكان الوفاء ، وتوقيع الساحب 

ح الضوئي ا   - ل بالمس ك المرس وم البن ه   الیق يك وارد إلي ل ش ر آ ه وظه ي لوج لكترون

ليمه للبنك المسحوب       مسحوبًا على أي بنك آخر ،  تم تس ویحتفظ بأصل الشيك لحين ی

ًا          ا إلكتروني عليه ، وإرسال الصور ومعلومات الشيكات وأي مالحظات أخرى عليه

 .إلى مصرف قطر المرآزي 
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ات ضمن السجل ا      - ه من بيان لكتروني المصاحب   الالبنك المرسل مسئول عن ما یدخل

 .لكترونية للشيك الللصورة الضوئية ا

ه      یقوم البن - ه من البنك المسحوب علي ك المرسل ، وفقًا لإلفادة اإللكترونية التي ترد إلي

غ في    بواسطة المصرف ، باتخاذ اإلجراء الالزم إما بتسليم المبلغ نقدًا ، أو إیداع المبل

د عدم الصرف       اق إشعار یفي حساب المستفيد أو إعادة أصل الشيك إلى المستفيد وإرف

 .مع ذآر السبب 

األخطاء التي تؤثر على سالمة الشيك من الناحية الشكلية أو عدم مطابقة  تقع مسئولية -

ة        ائج القانوني ة النت البيانات اإللكترونية ببيانات الشيك على البنك المرسل ویتحمل آاف

  .وغيرها المترتبة على ذلك ، ویلتزم برد قيمة الشيك موضوع النزاع 

  -:مسئولية البنك المسحوب عليه 5/3

ك - وم البن ورة  یق ي الص ة ف يك المبين ات الش ص معلوم ه بفح حوب علي المس

  :والمعلومات اإللكترونية األخرى التي أرسلت من البنك المرسل ویتأآد مما یلي 

 .أن تاریخ استحقاق الشيك صحيح ولم یتجاوز الفترة القانونية لصرفه    -

ك المسحوب عل     - ى البن د ، عل ل بع م یح يك ل تحقاق الش اریخ اس ان ت اذ إذا آ ه اتخ ي

ًا أو تسهيالت مصرفية مصدقة ،        ًا إداری القرار اإلداري ما إذا آان للساحب ترتيب

دفع ، ویتحمل     ى ال ومن ثم یقوم بإخطار البنك المرسل بموافقته أو عدم موافقته عل

 .المسئولية آاملة عن هذا القرار 

ه    - ه تس حوب ، أو أن ل يك المس ة الش ي قيم ًا یغط يدًا آافي احب رص يالت أن للس

 .مصرفية تسمح بصرف المبلغ له 

 .أن الشيك أصًال صادر من البنك المسحوب عليه   -

 .أن الشيك ليس عليه أمر بوقف الصرف أو أي محاذیر قانونية أو إداریة أخرى   -

ع          - ابق توقي ة یط وئية اإللكتروني ورة الض ي الص اء ف بما ج احب حس ع الس أن توقي

 .الساحب المعتمد لدى البنك 
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ل البنك المسحوب عليه رده إلى المصرف إلكترونيًا بالموافقة أو الرفض مع ذآر یرس -

  .األسباب 

  :مسؤولية المصرف 5/4

ه مصحوبة         - ًا للبنك المسحوب علي یقوم المصرف بإرسال الصورة الضوئية إلكتروني

  .ببيانات الشيك والسجل اإللكتروني 

رد - ًا ب ل إلكتروني ك المرس إبالغ البن رف ب وم المص ور ا یق ه ف حوب علي ك المس لبن

 .استالمه

زاع         - ة نشوء أي ن ه في حال یفصل المصرف بين البنك المرسل والبنك المسحوب علي

ه من            م إدخال ذي ت ة ، وتكون صورة الشيك ال ق بالمقاصة اإللكتروني بينهما فيما یتعل

 .قبل البنك المرسل ، والمرسلة له عن طریق المصرف هي المستند المعتمد 

 -:يكات االصليةتبادل الش5/5

ة عشر            ام الساعة الحادی ة من خالل النظام في تم یتم تبادل الشيكات األصلية المقبول

 .یوميًا في غرفة المقاصة

  -:ضوابط التقاص االلكتروني5/6

   -:تنفذ وفقًا لإلجراءات التالية    

ة للتحصيل الخاص  - الغ الشيكات المقدم د مب ا   special clearingقي غ قيمته ي تبل والت

ا      250.000 ة عليه د الموافق رة عن ابات المقاصة مباش ي حس أآثر ف ري ف ال قط ری

  . بمعرفة البنوك المسحوبة عليها

تم   - ة خ وارد بمثاب يك ال وئية للش ورة الض ي والص جل االلكترون ات الس ار بيان اعتب

 . التقاص، وایقاف العمل بختم المقاصة المستخدم في نظام المقاصة المباشر

ة في       QMRالنقدي  تنفذ عمليات السوق - ة القائم ة والمدین ة الدائن تلقائيًا لالرصدة اليومي

حسابات المقاصة بعد االنتهاء من تسجيل نتائج معامالت التقاص اإللكتروني والشبكة 

 .QMRوذلك للبنوك التي تتعامل مع نظام السوق النقدي " نابس"الوطنية 
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تم    - ل بخ اء العم دین    "إلغ تفيد ل اب المس ة لحس دت القيم ر    " اقي ى ظه ع عل ذي یوض ال

 . الشيكات الحكومية

ا بنظام التقاص اإللكتروني          - وك المسحوب عليه ى البن اخر موعد الرسال الشيكات ال

أخير في االتصاالت،        ا للت الساعة الثالثة عصرًا وتتضمن النصف ساعة المسموح به

 . هو الساعة الثانية والنصف بعد الظهر QAواخر موعد للتحقق من الشيك 

اًء، وسوف تسجل تسویة التقاص       اخر  - موعد للرد على الشيكات الساعة الخامسة مس

 . االلكتروني في حسابات البنوك الساعة السادسة مساًء من آل یوم عمل

دیم شيكات المقاصة الخاصة        - ة   ) special clearing(اخر وقت لتق ) B(والمصنفة بالفئ

 . ورهي ساعة واحدة قبل اإلغالق الرسمي للبنك امام الجمه

ن التوصيل اللحظي    - اء م ة   On line integrationضرورة االنته ة البنكي ين االنظم ب

ات       ECCونظام التقاص االلكتروني  تفادة من امكان وك من االس حتى تتمكن جميع البن

 . النظام

 ىـــــستعاود لجنة متابعة تطورات نظام التقاص االلكتروني زیارة البنوك للتعرف عل -

ائج التي تتوصل      مدى التزامها بتعل يمات المصرف، وسوف یتم تزوید آل بنك بالنت

 .اللجنة اليها ليتعرف على الجوانب االیجابية وأوجة القصور لدیه إن وجدت

ة بنظام التقاص االلكتروني والسابق اخطار           - ات والرسوم المتعلق تفعيل نظام االولوی

 ). 5/2004(البنوك به اعتبارًا من 

ة م  - ع آلي رف بوض وم المص غيلية یق االت التش ة الح ددة لمعالج " Operational"ح

وك،         ن البن لية م يكات االص دان الش ة فق ي  آحال اص االلكترون ام التق ة بنظ المرتبط

 .وسوف یتم اخطار البنوك بهذه االلية فور االنتهاء منها

وم   - ي یق اص االلكترون ام التق تخدمة لنظ ال المس وط االتص طء خط ى ب اء عل للقض

وم    المصرف بتحدیث هذه  نظم   وحدة الخطوط وسوف تق وك    المصرفية ال د البن بتزوی

 . بكافة الجوانب الفنية المتعلقة بهذا المشروع
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  :الغرامات الخاصة بالتقاص اإللكتروني  5/7

ة    )657(صفحة  ) 130(حسب الكشف المرفق ملحق     تقرر فرض الغرامات  - في حال

اص  ة التق ة بعملي ات الخاص وك بالتعليم زام البن دم الت من ع ي تض راءات الت واإلج

  .السرعة والدقة في إنهاء تقاص الشيكات

  -:استخراج بيانات تاریخيه لشيكات التقاص 5/8

حسب الجدول    التقاص االلكتروني ه لشيكات يستخراج بيانات تاریخألتقرر فرض رسوم   

  -:التالي

 معلومات الشيكات مع الصور معلومات الشيكات بدون صور  المدة

  ریال 500  مجانًا  داقل من شهر واح

  ریال 2.000  ریال 500  شهور 3اقل من 

  ریال5.000  ریال1.000  شهور 6اقل من 

  ریال10.000  ریال3.000  شهور 6أآثر من 

  

  .وذلك بالتنسيق مع إدارة النظم المصرفيه في المصرف  

   -:أحكام عامة 5/9

افة البنوك العمل وعلى آ) 2/2003(بدأ العمل بنظام التقاص اإللكتروني اعتبارًا من  -

  .على حيازة التقنيات واألجهزة الالزمة

 ).640(صفحة  118الرسوم المقررة للتقاص اإللكتروني مبينة في الملحق رقم  -

ا (تقرر إعادة تحصيل رسوم التقاص االلكتروني التي یتقاضاها المصرف       - ل لكل  ری

  .)25/7/2002تاریخ  65/2002إشارة الى التعميم ( 7/2006اعتبارًا من ) شيك
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  شؤون تداول النقد: الفصل الثالث

  

  : د بما یلي على جميع البنوك التقّي

 -:تسليم النقد -1

فرز النقود المسلمة عن طریق ضم فئاتها من نفس النوع إلى بعضها البعض وتجميعها في     -

  . رزم مستقلة تحتوي آل رزمة على مائة ورقة 

دین ا     - ى إدارة ال ود إل ام  یسلم البنك رزم النق ان     ولع اسم البنك   (المصرفية واإلصدار ، مع بي

ددها ود وع ة النق ه وفئ ك إیص ) وختم ة ، ویعطى للبن ل رزم ى غالف آ ن عل الواقع م اال ب

  . ویجوز رفض استالم النقود وإعادتها إلى البنك في حالة عدم فرزها ، اإلدارة المذآورة

واردة     - من البنك ، للمصرف الحق في      في حالة اآتشاف أوراق نقدیة مزیفة ضمن الرزم ال

انون         ام الق ك مع عدم اإلخالل بأحك ي، وذل مصادرتها وخصم قيمتها من حساب البنك المعن

  . العقوباتبإصدار قانون  2004لسنة ) 11(رقم   

   -: استالم النقد -2

 . MT199یجب استخدام الرسالة    -

ر ص       - كل غي تخدامها بش الة ، أو اس تخدام الرس دم اس ة ع ي حال الة  ف ال رس يتم إرس حيح س

MT999  للبنك إلخطاره بذلك .  

  . لن یتم تنفيذ العمليات المطلوبة ما لم یتم إعادة إرسال الرسالة بالشكل الصحيح    -

د       - د الستعمالها لع یضع المصرف في قاعة االستالم بتصرف موظف البنك المستلم آالت للع

  . النقود المستلمة وفحصها

  . زیادة في أوراق النقد المسلمة للبنك ، یلتزم البنك بردها إلى المصرففي حالة وجود أیة    -

   -:مواعيد استالم وتسليم النقد  -3

را     یتم استالم وتسليم النقد بواسطة البنوك من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظه

  .یوميا
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  -:إیداع النقد المسترد لدى المصرف -4

دى     لوحظ خالل الفترة الما 4/1 د المسترد ل داع النق ضية بقيام بعض البنوك العاملة بالدولة إی

ماء      ا وأس ة له روع التابع ات الف ل بطاق ة تحم رزم النقدی بعض ال زي ب المصرف المرآ

ى          رزم عل ذه ال وي ه رع الرئيسي، حيث تحت ة الف بعض شرآات الصرافة بدًال من بطاق

دول أخرى أو من اإلصدارات أخطاء آثيرة، أما فيها نقص أو من ضمنها أوراق نقدیة ل

  .األخرى التي تم سحبها من التداول

رع الرئيسي           ة الف د مسترد ال یحمل بطاق ل أي نق ن یقب ولهذا فإن المصرف المرآزي ل

ع     . للبنك متضمنة التاریخ وتوقيع أمناء الصنادیق بالفرع الرئيسي  ذلك یرجى من جمي آ

ي     البنوك بتوجيه المختصين لدیهم بأخذ الحيطة والحذر زة الصراف اآلل أثناء تغذیة أجه

د المسحوب من            داول والنق د في الت ين النق ط ب ًا لحدوث أي خل من األوراق النقدیة تفادی

  .التداول

ة      4/2 رة من األوراق النقدی ات آبي لوحظ في اآلونة األخيرة قيام بعض البنوك باسترداد آمي

ة   للعملة القطریة للمصرف المرآزي دون عد أو فرز، مما أدى الى اآتشاف أوراق نقدی

مزیفة، وأوراق نقدیة من إصدارات أخرى، وأوراق نقدیة لدول أخرى، وهذا ما یخالف  

  .زيتعليمات مصرف قطر المرآ

لذا نرجو منكم التنبيه على جميع أمناء الصنادیق لدیكم وعمالئكم من شرآات الصرافة    

والمجمعات والمحالت التجاریة الكبرى بعدم التساهل في هذا األمر، وفي حال اآتشاف  

ى البنك المخالف          ة عل ك، سوف تفرض غرام أي عملة مزیفة ضمن النقد المسترد للبن

  .ریال لجميع الفئات) 500(لمكتشف وبحد أدنى أضعاف المبلغ ا) 10(تعادل 

 آالت عّد النقود وآشف التزیيف -5
ا المواصفات   - وافر فيه ى أن تت ة عل د األوراق النقدی اء آالت ع وك اقتن ع البن ى جمي یجب عل

  : التالية 
UV= ultra violet light detection  
MG= Magnetic detection (2 sensors) 
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ن   - اف م دد آ ة     وضع ع ي حال ا ف ع إبقائه زائن ، م وظفي الخ ذه اآلالت تحت  تصرف م ه

  . تشغيل دائم أثناء الدوام الرسمي 

  . التنبيه على موظفي الخزائن باتخاذ الحيطة والحذر والتأآد من سالمة النقد المتداول   -

فات             - ا للمواص ن مطابقته د م ّد للتأآ ي فحص آالت الع رف ف دوب المص ة من هيل مهم تس

  . ، باإلضافة لقيامه بفحص العمالت للتأآد من سالمتها  المقررة

  . النقد لموظفي الخزائن  وتقليد تنظيم الدورات التدریبية الالزمة في مجال مكافحة تزیيف   -

ام     - دین الع الغ إدارة ال الت   وإب اف أي عم ال اآتش ي ح المصرفية واإلصدار بالمصرف ف

  .  أو مقلدة نقدیة مزیفة

  : األجنبية جلب العمالت  -6

   -: اآلتي  أتباعیجب  ةعند التعامل بالعمالت األجنبية الورقي 

  .  هجلب هذه العمالت من مصادر موثوق   -

  .  أو المقلدة توفير جهاز للكشف عن العملة المزیفة   -

  . حفظ مستندات الشراء أو االستيراد في ملف خاص    -
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  الدين العام: الباب الرابع
 

  
  تنظيم االكتتاب في السوق األولية للسندات الحكومية: الفصل األول

 
   -: قرار اإلصدار -1

  .يصدر ويتضمن آافة شروط اإلصدار    

  : اإلعالن عن اإلصدار -2

  .يتولى مصرف قطر المرآزي اإلعالن عن اإلصدار   -

ر  - ي ق واردة ف ة الشروط ال تالم يشمل اإلعالن آاف د اس ى مواعي ار اإلصدار باإلضافة إل

  .العطاءات

تم استخدام آتب رسمية        - في حالة اقتصار الدعوة لالآتتاب على البنـوك العاملة بالدولة ي

  .توجه إليهم 

ام        - اب الع دعوة لالآتت ة ال وك والعمالء (في حال تم النشر في الصحف ، واإلعالن     ) للبن ي

  .بالتلفزيون

   -:االآتتاب -3

  :وفقًا للقواعد التالية يتم 

ـادية     - ى الح عة إل اعة التاس ن الس ام م ة أي ين خالل ثالث اءات المكتتب لم المصرف عط يتس

  .عشر صباحًا 

  .يخصص اليوم األول لتلقي عطاءات جميع البنوك العاملة بالدولة   -

ام          - دين الع وك وآالء ال ق البن  يخصص اليومين التاليين لتلقي عطاءات العمالء عن طري

  :فقـط وهي 

  بنك قطر الوطني  -

  البنك التجاري القطري -

  بنك الدوحـة -

  البنك األهلي  -  
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  البنك العربي  -   

-  HSBC الشرق األوسط  

  بي باريبا.ان.بي   -  

وك أو من العمالء        -      دين      (يتم تقديم العطاءات سواء من البن وك وآالء ال ق البن عن طري

    .المخصصة لكل منهما  MT 198ت  باستخدام رسالة سويف) العام

ة يش    - الة     يحق للمكتتب التقدم بأآثر من عطاء ، وفي هذه الحال ديم آل عطاء برس ترط تق

  .منفصلة

  -: التخصيص-4

  -:يتم وفقًا للقواعد التالية  

  .يتم التخصيص في اليوم الثالث بعد انتهاء الوقت المحدد لتلقي العطاءات في هذا اليوم  -     

  .يتم التخصيص للبنوك والعمالء طبقًا للشروط المحددة في قرار االصدار  -     

وك والعمالء  (يقوم المصرف بإخطار البنوك بنتائج التخصيص     -      الة   ) للبن ـخدام رس باست

  . MT 999سويفت 

  .ذين تقرر تخصيص سندات حكومية لهميتعين على البنوك الوآالء إشـعار عمالئهــا ال  -    

  -:التحصيل - 5

ة المخصصة    -     ندات الحكومي ة الس وم المصرف باقتضاء قيم ع يق وم الراب ي صباح الي ف

  .للبنوك وللعمالء عن طريق الخصم على حسابات المقاصة العائدة للبنوك 

تتولى البنوك الوآالء تحصيل قيمة السندات المخصصة للعمالء بالخصم على حساباتهم   -    

  .تي يتم االتفاق عليها بين الطرفينلديها أو بالطريقة ال

  -:رسوم البنوك الوآالء - 6

ع       -     ام بواق دين الع  10.000لكل  % 0،  01يقوم المصرف بدفع عمولة للبنوك وآالء ال

  .ريال قطري تم تخصيصها لعمالئهم 

  .يتم إضافة قيمة العمولة المستحقة إلى حساب المقاصة العائد للبنك الوآيل   -    

  .فى العمالء من دفع أي رسوم تسجيليع     -
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  :قواعد عامة  -7

ائل     -    تخدام رس تم اس وآالء ي ة ال داد عمول ندات المخصصة ، أو س ة الس د تحصيل قيم عن

ـام       ق نظ م تطب ي ل وك الت تلكس للبن ام ال تخدام نظ تم اس ذلك ، أو ي ة ل ويفت المخصص س

SWIFT   حتى تاريخه.  

ـحة ، أو التي     SWIFTالمصرف ليس مسئوًال عن رسائل   -    ر صحي التي تتضمن بيانات غي

  .تصل إليه بعد انتهاء الوقت المحدد لقبول العطاءات 

  :اإلدارة   -8

ام    دين الع ولى إدارة ال وق      وتت ي الس اب ف ات االآتت راءات عملي دار إج رفية واإلص المص

     .األولية  واإلشراف عليها 
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 الفصل الثاني: نقل ملكية أوراق الدين العام    

  
 

  : إجراءات نقل ملكية السندات بين البنوك 

  
دین  (عند قيام البنك بعمليات بيع أو شراء سندات حكومية ، فعليه إخطار المصـرف    - إدارة ال

  -:التالية بالبيانات) المصرفية واإلصداروالعام 

  0البائع والمشتري ، عدد السندات  رقم اإلصدار ، تاریخ العملية ، اسم

    0سيتم دفع الفوائد المستحقة لمالك السند في تاریخ استحقاق الفائدة    -

ة تخصم من  10سيتقاضى المصرف   - ل الملكي ل تسجيل نق ـاریف مقاب ال قطري مصــ ری

  . المشتري

ن            - دات م ى تأآي ل عل م یحص ا ل ام م دین الع ة ال جالت ملكي ر س وم المصرف بتغيي ن یق ل

  0الطرفين
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  ةتداول السندات الحكومية في السوق الثانوي: الثالثالفصل 

 
  
وك   -1 تكمال البن ام(يجب اس دين الع الء ال ات ) وآ ع المتطلب ود (لجمي ويفت ، عق ائل س رس

  0)عمالء ، نظام حسابات

الي     -2 دليل الت يتم تداول السندات الحكومية في السوق الثانوية وفقًا للضوابط التي يتضمنها ال

  : نظام اإللكتروني ومن خالل ال

  -: تعامالت لصالح العمالء 2/1

اظ              ي االحتف ة أو ف ندات الحكومي ع الس راء أو بي ي ش ب ف ك يرغ ل بن ى آ ين عل يتع

ال     ام بأعم ه بالقي بالسندات لديه نيابة عن العمالء التقدم بطلب للمصرف لكي يتم السماح ل

  . الوآالة للسندات الحكومية 

ة        ال الوآال ى البنك الحصول          للقيام بأعم ين عل ة يتع أو السمسرة في السندات الحكومي

  : على موافقة المصرف واالنتهاء من اتخاذ اإلجراءات والتي تتضمن األمور التالية 

ك   2/1/1 وم البن ي أن يق راغبين ف الء ال ن العم ا م تم توقيعه ة لي ات المكتوب داد االتفاقي إع

ع ال     ة عنهم لشراء أو بي ى أن تتضمن     بأعمال  السمسرة نياب ة وعل سندات الحكومي

  : هذه االتفاقيات ما يلي 

  . نوع الخدمات والحقوق وااللتزامات المترتبة لكل طرف  -

   0العمولة والرسوم وأية مصاريف أخرى يتحملها العميل  -

  . اإلجراءات المنظمة لتسوية الخالفات التي تنشأ بين الطرفين  -      

  :لمتعلقة بتنفيذ أوامر العمالء وتتضمن ما يلي السياسات واإلجراءات ا 2/1/2 

امالت      - ـقة بتع وجود دليل مكتوب موضحا به آافة السياسات واإلجراءات المتعل

  0العمالء 

  ).مع وجود ختم يوضح تاريخ التسجيل ( تسجيل آافة أوامر العمالء في حينه   -
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ك من   ( في حينه اإلجراءات العملية بتحويل آافة أوامر العمالء إلى السوق   - وذل

ذها دون      خالل وضع آلية للتأآد من استالم غرفة التداول ألوامر العمالء وتنفي

  ).تأخير

رفين       -  ادقات للط ال المص ذت وإرس ي نف ات الت الء بالعملي عار العم ائع ( إش الب

  . وإرسال تعليمات التسوية آليا) والمشتري

  ). التعامالت التي لم تتم تسويتها (اإلجراءات المتعلقة بالعمليات التي لم تتم   - 

ـية         2/1/3  ات السندات الحكومـ ة المناسبة لنشاط عملي وضع السياسات وإجراءات الرقاب

  : مع العمالء والتي يجب أن تشتمل على 

  . السياسات المتعلقة بتفادي تضارب المصالح   -

أآد من وجود  إجراءات الرقابة على المخاطر، من حيث طلب سداد القيمة أو الت  -

  . موافقة على منح خط االئتمان ، وذلك قبل تنفيذ العملية 

  .التأآد من مدى مالئمة هذه االستثمارات للعميل   -

ة عنهم            2/1/4 ام البنك نياب راغبين في قي إعداد االتفاقيات التي سوف توقع من العمالء ال

ذه    ة وه ندات الحكومي اظ بالس ا يخص باالحتف ة فيم ال  الوآال د  بأعم ـيات ق االتفاق

  0تكون مستقلة أو تكون ضمن اتفاقية السمسرة  

  : وضع السياسات واإلجراءات ألعمال الوآالة والتي تتضمن  2/1/5 

  .تنفيذ آل العمليات في حينه   - 

  . إضافة جميع الفوائد والمبالغ األساسية في حينه   -

  0مالء بشكل دوريالمصادقة على آل العمليات في حينه وإرسال الكشوف للع  -

ين حساب        -  ة ب وضع اإلجراءات الرقابية المناسبة منها إجراء التسويات الدوري

راء   دى المصرف  وإج ة ل ندات الحكومي الء بالس تفظ للعم ك المح ل والبن العمي

  . المراجعة الدورية من قبل مراجع الحسابات الداخلي المستقل 

ين    المراجعة الشاملة للنظام واإلجـــرا  2/1/6  ه يتع ك فان ءات وبصورة محددة ولتحقيق ذل

  :على البنك التأآد من أن 
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  .المبالغ المسددة بما فيها الفوائد المستحقة  قد تم احتسابها بشكل صحيح -

ا بصورة م        - اظ به تم االحتف ة للعمالء ي تقلة عن السندات    السندات الحكومية المملوآ س

ـك تحت أي   المملوآة للبنك، ا أو استخدامها      بحيث ال يمكن للبن ظرف التصرف فيه

  . في عمليات إعادة الشراء أو ألي أغراض أخرى 

   ):لصالح البنك ( التعامالت األساسية  2/2

ى آل بنك يرغب في التعامل في السوق         ع أو شراء     )  Market Maker(عل من خالل بي

على و. السندات الحكومية لحسابه الخاص التقدم بطلب للمصرف للحصول على موافقته

ام   البنك أن يبين في طلبه ما يثبت بان لديه الكفاءة والموارد والسياسات واإلجراءات للقي

ع     وارد البنك وودائ بمثل هذه األنشـطة بصورة صحيحة وبشكل ال يؤدي إلى تعريض م

اطر    ة مخ ه ألي ل         . عمالئ ن قب ا م ق منه تم التحق ي ي ية الت ر األساس تمل العناص وتش

  :المصرف على ما يلي 

  : وجود نظام إلدارة المخاطر   2/2/1 

ويتضمن قدرة النظام  على التعرف على المخاطر وتحديد حجمها وآيفية الرقابة   -

ان ، السيولة ،     ( عليها وتشمل المخاطر  ل ، االئتم ما هو متعلق بالسوق ، التموي

اره      ) السداد ، العمليات ، الجـوانب القانونية  ع اوجه نشـاط البنك باعتب وفي جمي

  . للسندات الحكومية ) Market Maker( متعامل في السوق 

درة   ( بالرقابة على المخاطر الخاصة بعمليات إعادة الشراء   - مثل مخاطر عدم الق

  )  على الوفاء

  : الرقابة الداخلية والعمليات وتشتمل على  2/2/2  

ات    -  اندة للعملي دمات المس وظفي الخ ن م ذين ع وظفين المنف ال الم ـل أعم  فص

  .التنفيذية

ة بأنشطة التعامل       -  وضع دليل مكتوب يوضح آافة السياسات واإلجراءات المتعلق

  . في السوق 

  . وجـود نظام حفـظ المستندات الخاصة بالصفقات التي تمت  -
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اجرة        -  ات عن نشاط المت وفر بيان ارير ت في السوق ،    )Trading(وجـود أنظمة للتق

ة من مصادر        وعن  السندات التي يمتلكها وربح ى أساس األسعار المقدم ـتها عل يـ

وف     ع الكش وية األرصدة م ندات وتس ك الس ة تل ات بملكي ادقة البيان تقلة ، مص مس

  . الواردة من المصرف المرآزي وذلك بشكل دوري 

  . إجراء  مراجعـة دوريـة من قبل موظفي التدقيق الداخلي بالبنك   -

ة با    - راءات المتعلق دعم اإلج ام ي ا وضع نظ اطر آم ة ، إدارة المخ ات ، الرقاب لعملي

  . يدعم التحليالت وعمليات المتاجرة 

وق             2/2/3  ل بالس طة التعام ي أنش رة ف ديها الخب ة،التي ل ة المؤهل وادر الوظيفي وفير الك ت

)Market Maker (.   

  : ن السياسات المناسبة للقيام بنشاط التعامل بالسوق وتتضم  2/2/4

ات الخاصة بتضارب المصالح   - ك   ( السياس وظفي البن ـام م ال قي بيل المث ى س عل

ة للع   ر معلن ات    بعمليات لصالحهم ، أو استخدامهم ألية بيانات غي ة لتحقيق عملي ام

  .)بيع أو شراء 

  . تطبيق المبادئ المتعلقة بسلوآيات تنفـيذ العمليــات وتعريف الموظفين عليها  -
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  تعليمات األجهزة الحكومية : الباب الخامس

   
  تعليمات وزارة المالية  :أوالً

   
  -:تعليمات تخص ضريبة الدخل -1

  -:احتساب االستهالك لبنود الموجودات الثابتة والمستملكة   

  :تكلفة األصل التي يجرى عليها االستهالك  1/1

ا المكل    ي تحمله ات الت ع النفق ة األصل ، جمي ى  يقصد بتكلف بيل حصوله عل ي س ف ف

  0األصل وتهيئته حتى يصبح صالحًا لالستعمال

  :طريقة االستهالك 1/2  

ًا للنسب      يتم إتباع طريقة القسط الثابت عند تحديد عبء االستهالك السنوي لألصل وفق

  -:الواردة في الجدول المبين في الفقرة التالية 

  :نسب االستهالك  1/3
اتج عن استخدام األصل أو       يتم حساب االستهالك نتيجة اال   ادي الن ستعمال أو التلف الع

 -:مرور الزمن ، وفقًا للنسب المحددة في الجدول التالي 
  المباني ، المكاتب والمساآن والمخازن  )1(

  %  5  والمستشفيات والنوادي   

  %  5  الطرق والجسور داخل المنشأة    )2(

  %  5  المبانيالخزانات وخطوط األنابيب وأرصفة     )3(

  %  15  األثاث وأجهزة المكاتب    )4(

  %  15  المصانع والمكائن وأية اعتدة غير مذآورة أدناه    )5(

  %  20  السيارات والدراجات النارية    )6(

  %  20  سيارات اللوري بكافة أحجامها    )7(

  %  5,7  سفن البحر    )8(



-    -  
    تعليمات وزارة المالية                                                       تعليمات األجهزة الحكومية –الباب الخامس 

  
  

  2008مارس / البنوك        
  ةلعاشرا الطبعة

  

  %  25  الطائــــــرات    )9(

  %  15  أدوات الحفـــــر    )10(

  وتشمل أعتدة البناء وإنشاء الطرق (خدمة العامة مكائن ال    )11(

  %  15  )والورشات وأعتدتها وأعتدة الشغل وغير ذلك     

  %  5  مباني وطرقات محطات الخدمة     )12(

  أعتدة خدمة وتشحيم اآلليات وغيرها من  )13(

  %  15  األعتدة الخاصة بالخدمة            

  %  15  المقطورات والعربات     )14(

  )داخل المصفاة(تصفية وخطوط األنابيب مكائن ال  )15(

  %  10  والخزانات الصغيرة  

  %  20  مكيفات الهواء  )16(

  %  20  المعدات الكهربائية  )17(

  %  33,33  )الكمبيوتر(أجهزة الحاسوب اآللي   )18(

 حكمها، تستهلك آالعالمات التجارية وما في) غير الملموسة(األصول المعنوية  )19(
  .يوزع االستهالك خالل مدة الشرآةوحالة سداد ما يقابلها ،  في 

  تثناء ــــــــية بناًء على موافقة مجلس الوزراء االسويجوز بقرار من وزير المال 

   -:ب االستهالك المشار اليها، وذلك بمراعاة مايليـــمن نس

  .طبيعة المشروع ومدته   -1

  .حجم االصول الرئيسية وعمرها االفتراضي   -2

  .لخاصة بالمشروعالمعالجة الضريبية ا  -3

  .االتفاق المبرم من الحكومة والجهة المعنية  -4

  .ربحية المشروع وتدفقاته النقدية  -5

  -:فتح حسابات للجهات الحكومية والوزارات لدى البنوك في دولة قطر    -2
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ن         - ة م ذ الموافق د أخ ة إال بع ة حكومي اب ألي وزارة أو جه تح حس ك ف وز ألي بن ال يج

  0العامة  الحساباتإدارة  -وزارة المالية 

ذه           -       تح ه د ف ة عن ـتندات الالزم وفير المس ود وت ن وج د م وك التأآ ع البن ى جمي يجب عل

  -:لتحديد مايلي الحسابات

  ).ب،ايرادات،وديعةجاري،تحت الطل(نوع الحساب المطلوب -أ  

  .نوع عملة الحساب -ب  

  .بالتوقيع للسحب من الحسابضون المفو -ج  

  المذآوره سابقًا داية تعديالت قد تطرأ على البنو -د  

ة عن االستفسار واالستعالم عن ارصدة          تأآيد حق ادارة الحسابات العامة بوزارة المالي

   .الحساباتالحسابات في أي وقت، مع حق طلب آشوف مطبوعة لهذه 

  -:قروض بضمان دولة قطر    -3

ة  (يجب على جميع البنوك العاملة في دولة قطر عدم منح أية قــروض ألشـخاص   طبيعي

خطية  تكون بضمان حكومة دولة قطر إال بعد حصولها على موافقة) أو اعتبارية قطرية 

  .وزارة المالية  من

    -:الحق ةإجراءات تنفيذ حوال   -4

  -:تباع التعليمات التالية إالحق فانه يجب  ةت التي يتطلبها القانون لنفاذ حوالاإلجراءا    

ه،         ةإعالن الجهة الحكومية المتعاقدة رسميًا بحوال   - ل أو من المحال ل ا من المحي الحق إم

  .فانه يجب أن يكون خطيًا  ةأما قبول الحوال

الرقم   حكام المنصوص عليها في القانون الباأل التزام الحوالة  - دني الصادرة ب لسنة   22"م

  .336حتى  324من  المواد 7/9/2004المعمول به اعتبارًا من " 2004

يجب على الجهة الحكومية حين إعـالن أية حوالة حق لها ، أو قبولها وآذلك على البنك    -    

ام المحال إليه ، إخطار إدارة  وم        التدقيق الع أخير حتى تق دون ت ورًا وب ة ف وزارة المالي  ب

  0بمراقبة تنفيذ الحوالة وفقًا لشروطها
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دى              -     ميًا ل ـها رس ه يجب توثيق ر فان ذة في حق الغي اريخ وناف ة الت حتى تكون الحوالة ثابت

  0الجهة الحكومية المختصة وهي إدارة التسجيل العقاري

ه ال             -      ا من أن تتم حواالت الحق لصالحها أن تأخذ في اعتباره يجب على البنوك التي س

تعلق في االتفاقية المبرمة بين الحكومة والمتعهد أية حقوق للغير ، وخاصة النصوص   ي

ـرعي           اول الف ى المق دفع مباشرة إل ة بال زم الحكوم ات التي تلت الواردة في بعض االتفاقي

  0في حالة عدم تمكن أو تخلف المقاول الرئيسي عن الدفع) المقاول من الباطن(
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  تعليمات وزارة الداخلية   :ثانياً

  
  

  -:نقل النقود والعمالت األجنبية  -1

ة عن         تقبال العمالت األجنبي یجب على جميع البنوك العاملة بدولة قطر عدم إرسال أو اس

مدیر إدارة أمن وجوازات /طریق مطار الدوحة الدولي إال بعد االتصال والتنسيق مع السيد

ًا       -ت العامة المطار ومدیر إدارة الحراسا ل تفادی ة النق ة خالل عملي لتأمين الحراسة الالزم

  0من تعرضها للسلب والنهب

ن      ـواء م ود س ل النق دوبيكم لنق ماء من ار بأس وازات المط ن وج دیر إدارة أم د  م تم تزوی ی

خارج قطر أو من مصرف قطر المرآزي إليكم أو العكس وذلك تفادیًا لحدوث أي أخـطاء 

ال تغيير مندوبيكم ، یرجى إشعار مدیر إدارة أمن وجوازات المطار في المستقبل ، وفي ح

  0خطيًا بذلك

  -:بيع سبائك ذهبية  -2

ه بعرض            تبه قيام ة المختصة عن أي شخص ُیش الغ اإلدارة األمني وك إب ع البن على جمي

  0سبائك ذهبية للبيع غير مختومة بختم وزارة االقتصاد والتجارة 

   -:الرقم الشخصي   -3

د التع الرقم الشخصي        عن ذ ب دم األخ وك ع وظفي البن ى م ب عل راجعين یج ع الم ل م ام

ن مضمون      د م تم التأآ يالده ، وأن ی اریخ م ه أو ت ية حامل ى جنس تدالل عل اس لالس آأس

  0بيانات البطاقة دون االعتماد على الرقم الشخصي بأي شكل من األشكال

  -:بوزارة الداخلية  توالعمليا اإلدارة العامة لألمن العام وإدارة االتصاالت -4

ات  مدیر إدارة االتصاالت/تزوید اإلدارة العامة لألمن العام، والسيد ع    والعملي ع مواق بجمي

البنك وفروعه وأجهزة الصراف اآللي التابعة للبنك وآل فرع ، ُمشتملة أسماء المسؤولين 

تم موا  اة االدارة  وأرقام هواتفهم وأوقات الدوام ومسؤولي الحراسة لكل موقع ، على أن ی ف

دیر إدارة االتصاالت  يد م ام والس ن الع ة لألم ات العام ة بصفة والعملي ي وزارة الداخلي ف
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تقبل ، وبالمخططات والخرائط التوضيحية       دوریة بهذه البيانات آلما طرأ تغيير في المس

ات     ) إن أمكن  (تبين المداخل والمخارج للمباني الرئيسية  ة العملي ألغراض استخدام غرف

روع  المرآز یة لهذه البيانات والعمليات وقت الحاجة أو أي تغييرات تجرى على مواقع الف

  0مباشرًة 

م م ود           -5 ة رق ة للشؤون الداخلي ر الدول اب سعادة وزی ى آت  10/1857 –م /س.باإلشارة ال

  . 17/5/2006تاریخ 

   -:یجب على جميع البنوك االلتزام بتعليمات وزارة الداخلية التالية    

د      اخط 5/1 وال من المطار وتحدی ل االم ار غرفة العمليات المرآزیة عند تحرك سيارات نق

د  لالطرق التي تس كها الى الجهة المقصودة وآذلك اخطارها عند وجود حالة اشتباه وعن

  . االنتهاء من المهمة

ة     ت  5/2 ي التابع زة الصراف االل ذلك اجه ه وآ ك وفروع ة للبن اميرات مراقب د وضع آ أآي

د        لجميع البنوك واردة في البن العاملة بالدولة تقيدًا بتعليمات مصرف قطر المرآزي ال

  .293صفحة ) 1(

ال  *  5/3 ك رج أمين البن ولى ت يش    أأن یت رطة والج ال الش ل رج دربين مث ؤهلين وم ن م م

  . المتقاعدین وتزویدهم بالسالح المناسب وبالتنسيق مع وزارة الداخلية 

وال عند نقل  5/4 ى     األم اطق    من البنك وال د عن      األخرى فروعه في المن غ  (التي تزی مبل

ك  دده البن الي یح ار ) م ى اخط ة اإلدارةیراع ي    األمني ك الفرع ا البن ابع له ة الت للمنطق

  . هاتفيًا لتأمين النقل

مى   5/5 دیل مس بح   إدارةتع االت ليص ات  (االتص االت والعملي ي  ) ادارة االتص واردة ف ال

  .من هذه التعليمات 76الصفحة 

                                                           
م م و د * اب رق ة في الكت ة للشئون الداخلي ر الدول ات سعادة وزی ى تعليم اء عل اریخ 10/1400-م/س.وبن م م و د15/4/2007ت اب رق -م/س.، والكت

ه   5/3یؤجل موضوع ما ورد في البند  19/3/2008تاریخ  10/1041-م /س.و د ، والكتاب رقم م16/5/2007تاریخ  10/1928 أعاله   المشار إلي
املين بالقطاع          راد الحراسة والع د خلت من السماح ألف الخاص  وذلك لحين صدور قانون شرآات الحراسة األمنية الخاصة، حيث أن القوانين الحالية ق

  .من حمل السالح
  .24/4/2007یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من   
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   -:يين الموظفين لدى المؤسسات الماليةتع   -6

م م ود        ة رق اریخ   3/3895-أ/س.باإلشارة الى آتاب سعادة وزیر الدولة للشئون الداخلي ت

وك (المالية وبخاصة ن أي موظف لدى المؤسسات يبشأن عدم تعي 22/10/2007 اال ) البن

ه   ه، وان ة لتعيين راءات القانوني ة االج تيفائه لكاف ن اس د م د التأآ راءات بع ق االج يتم تطبي س

  . القانونية في مواجهة من تثبت مخالفته

وك (العاملة بالدولة وبخاصة   المالية وقد تالحظ لدى الوزارة قيام آثير من المؤسسات   ) البن

یة والتي هي في االصل ال تحمل ترخيص لهذا النشاط، بهدف باللجوء الى الشرآات التجار

يم    انون تنظ ة لق اغل الوظيف ة ش ى مخالف دیها، باالضافة ال ل ل وظفين للعم وفير بعض الم ت

ة دون استكمال اجراءات     هدخول واقامة االجانب في البالد بعمل لدى تلك المؤسسات المالي

  . نقل آفالته او اعارته

اب    -7 ى آت ارة ال م ود  باإلش ة رق ي وزارة الداخلي ریة ف وارد البش دیر ادارة الم -أ/إم ب/م

اریخ  31/5142 ؤون  27/11/2007ت مى ادارة الش دیل مس أن تع ه بش ق طي المرف

  . االداریة الى ادارة الموارد البشریة

د            ل وتحدی ات العم هادات اثب الت وش ى المراس دة عل ام جدی ة اخت دت وزارة الداخلي اعتم

اریخ   238/2007وزارة الداخلية مرفق التعميم  يبالراتب الخاصة بمنتس  5/12/2007ت

  . یرجى اعتماد هذه االختام الجدیدة بهذا الشأن مع اعتبار االختام السابقة ملغية

  اعتماد توقيع الغاء   -8

م ود / باإلشارة الى آتاب السيد   -أ/أ م ب/مدیر ادارة الموارد البشریة في وزارة الداخلية رق

  . ، بشأن الموضوع أعاله11/2/2008تاریخ  31/745

ناصر  / المري والمالزم   شدغش بریك دغ   /یرجى العلم بأنه تم الغاء تخویل المالزم اول  

د الراتب الخاص     بمنسوبي   ةعبداهللا محمد عبداهللا بالتوقيع على شهادات اثبات العمل وتحدی

  . 11/2/2008وزارة الداخلية من تاریخ الكتاب المشار اليه أعاله 

   -:نموذج یستخدم عن تحرآات مرآبات نقل االموال   -9
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ام        / الرآن اءآتاب سعادة اللو إلىباإلشارة    دیر ع رم م ن جاسم الخليفي المحت  األمن سعد ب

م م م أع  ة رق ي وزارة الداخلي ام ف اریخ  41/878/س/الع زام  18/2/2008ت أن الت بش

  . 79-76البنوك بتنفيذ تعليمات وزارة الداخلية المبينة في الصفحات 

ى                 ع عل ا یق ذ م وك بتنفي زام البن ة عدم الت ة العملي ع التجرب وزارة من واق دى ال وقد تالحظ ل

  -:وعلى سبيل المثال..  إجراءاتعاتقها من 

ونهم   ) 4(بند حدیث البيانات المنوه عنها في الت -1 والسيما ما یتعلق ببيانات المسئولين لك

  . لتزام بتحدیث بياناتهم وفقًا لذلكمما یستوجب اال أخر إلىقابلين للتغير من وقت 

إدارة خطار غرفة العمليات المرآزیة إ  -2 ل       ب ات بتحرك سيارات نق االتصاالت والعملي

وال اراتها  األم د مس الغوتحدی ل   واإلب ن قب واء م ة س ن المهم اء م االت االنته عن ح

 . الشرآات المكلفة بذلك وأالبنوك 

 . لعمليات في المكاتبات الرسميةاستخدام المسمى الصحيح إلدارة االتصاالت وا -3

م               د ت ذ فق ك التعليمات موضع التنفي  إعداد وعليه وحرصًا من وزارة الداخلية لوضع تل

وذج  ننم ل  م ل      إدارةقب ة نق ات مرآب ات لتحرآ االت والعملي والاالتص ل  األم للعم

م   مرفق ملحق   األموالنقل  رةاعن تحرك سي األساسيةبموجبه ليتم تعبئته بالبيانات  رق

  ). 752(صفحة رقم ) 135(

ذا النموذج بالتنسيق مع          وك العمل بموجب ه ع البن ات    إدارةعلى جمي االتصاالت والعملي

اآس     وإرسالهبوزارة الداخلية  م الف ى رق ى استخدام      )+974(4449481عل د عل والتأآي

  .االتصاالت والعمليات إلدارةالمسمى الصحيح 

  .26/2/2008تاریخه اعتبارًا من  ليماتالتع یعمل بهذه 
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  تعليمات وزارة الخارجية :ثالثاً
  
    

  -:المحررات التجاریة

ة من       -1 ة مقدم یرجى من جميع البنوك العاملة في دولة قطر عدم قبول أیة محررات تجاری

 ،ت الدبلوماسية القطریة في الخارج حدى البعثاأقبل المستوردین إال إذا آانت مصدقة من 

ه یمكن       حدى البعثاتأأما في حالة عدم تصدیقها من  ة في الخارج فإن الدبلوماسية القطری

  0تصدیقها من خالل أحد فروع الجمارك بمنافذ الدولة المتعددة 

  

  -:تستثنى الفئات اآلتية من رسوم التصدیق على المحررات التجاریة التالية   -2 

ك    -  ة ، وذل يج العربي دول الخل اون ل دول مجلس التع وطني ل أ ال لع ذات المنش اء الس إعف

ة          طبق ن االتفاقي ل األول م ن الفص ة م ادة الثالث ب الم ا بموج ق عليه روط المتف ًا للش

  0االقتصادیة الموحدة بين دول مجلس التعاون

ات       -  واع التطعيم ع أن دم وجمي دائل ال ة وب ي األدوی ة ف ة المتمثل واد الطبي اء الم إعف

  0والكيماویات الخاصة بوزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية 

 -الطحين   -السكر -القمح  –الرز (ء المواد  الغذائية االستهالآية الرئيسية وتشمل إعفا  -

  .)الدهن السمن ، باإلضافة إلى الفواآه  والخضراوات الطازجة -الحليب 

  

ة قطر ووزارة       -3 رد  لجامع تعفى من رسوم التصدیق على المحررات التجاریة الكتب التي ت

  0هات الرسمية التي توزع الكتب مجانًا التربية والتعليم وغيرها من الج
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  سوق الدوحة لألوراق المالية:  رابعًا
  

  

  

  :اإلفصاح عن توزیعات األرباح المقترحة لسوق الدوحة لألوراق المالية 

یرجى من جميع البنوك الوطنية المدرجة أسهمها في سوق الدوحـة لألوراق المالية        

رة البنك  ضرورة العمل على موافاة إدارة السوق فورًا بأي قرارات تصدر من مجلس إدا 

وق    وم س ث یق اهمين حي ى المس ا عل رح توزیعه همية المقت ة أو الس اح النقدی ق باألرب تتعل

ا وال     ع توزیعه الدوحة باإلفصاح عنها لجمهور المستثمرین على أنها أرباح مقترحة متوق

ا من        ائي واعتماده ة للبنك بشكل نه تكتسب صفة اإلقرار إال بعد إعداد الحسابات الختامي

  .مرآزيمصرف قطر ال
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  العمل والشؤون االجتماعيةتعليمات وزارة   :خامساً

  
   -:يجب إتباع التعليمات التالية

  -:من الوزارةالمرخصة  والمؤسسات الخاصةحسابات الجمعيات  -1

  -:المرخصة  والمؤسسات الخاصة الجمعيات    

  .جمعية الهالل األحمر القطري  -

  ).المعاقين(لخاصة الجمعية القطرية لرعاية وتأهيل ذوي االحتياجات ا  -

  .جمعية قطر الخيرية     -

  .مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الخيرية  -

ة        - ة األسرة، جمعي ا دار تنمي مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ويتبعه

  .السكري

  .جمعية البالغ الثقافية لخدمة اإلسالم على اإلنترنت  -

  .ثاني الخيرية مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر بن محمد بن ثاني آل  -

  .الجمعية القطرية لمكافحة السرطان  -

  .الجمعية القطرية للفنون التشكيلية  -

  .مرآز الشفلح لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة -

 .منظمة الدعوة اإلسالمية -

 المؤسسة القطرية لرعاية المسنين -

 .المؤسسة القطرية لرعاية االيتام -

 .المؤسسة القطرية لحماية االطفال والمرأة -

 مرآز االستشارات العائلية  -

 جمعية الصداقة القطرية اليابانية -

 .جمعية مرآز الخليج للدراسات -

  .قافة الطفلمرآز قطر لث -
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م         انون رق تلزم الق د اس ات والمؤسسات األخرى فق  2004لسنة  ) 12(أما الجمعي

  .بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة موافقة الوزارة عليها

  -:استالم التبرعات-2

ة او مؤسسة وألي         ي      ة لجمع التبرعات لصالح جمعي أي حمل ام ب حظر على البنوك القي

ة       ة القطري ن الهيئ ذلك م رخيص ب ى ت ن حصولها عل د م د التأآ باب إال بع ن األس بب م س

م     7من المادة ) 6(للبندلألعمال الخيرية إعماًال  انون رق بإنشاء   2004لسنة  ) 13(من الق

ة ال الخيري ة لألعم ة القطري ة ذات الهيئ ات الخاص ات والمؤسس بة للجمعي ك بالنس ، وذل

رار من    األغراض الخيرية واإلنسانية، واألفراد، والجهات األخرى التي يصدر بتحديدها ق

ات   ه    والمؤسسات الخاصة   مجلس الوزراء، أما بالنسبة للجمعي زم حصولها  يل األخرى فان

ن  ى تصريح م ة  عل ؤون االجتماعي ل والش ر العم ع التوزي ا بجم ادة له تنادًا للم ات اس برع

  .  المشار إليه 2004لسنة ) 12(من القانون رقم ) 29(

  -:تحويل  الخارجي ال -3

ة ذات         ات الخاص ات والمؤسس ن الجمعي وال م ل األم وك تحوي ى البن ر عل يحظ

ة        ى أي شخص أو جمعي ذات األغراض، إل راد ل األغراض الخيرية واإلنسانية، ومن األف

ال      أو مؤسسة أو هيئة أو  ة لألعم ة القطري ة الهيئ ناد خارج الدولة إال تحت إشراف ورقاب

ة  اال إالخيري دعم ادة  ) 4( للبن ن الم م  ) 4(م انون رق ن الق نة ) 13(م ار  2004لس المش

  0اليه

ة    أما بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخاصة األخرى فيستلزم األمر الحصول على موافق

  . من الوزارة آتابية 

  -:حساب مصرفي فتح -4

ة ذات            ات الخاص ات والمؤسس ر للجمعي ي قط رفي ف اب مص تح حس وك ف وز للبن اليج

األغراض الخيرية واإلنسانية المسجلة في الخارج إال بعد التصريح لها بذلك من الهيئة القطرية 

تنادًا  ة اس ال الخيري دلألعم ادة ) 8( للبن م  )7(من الم انون رق نة  13من الق ا 2004لس ر المش

  . إليه
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ر     لجميعات والمؤسسات الخاصة ا   لآما اليجوز فتح الحساب   ة وزي د موافق العمل  الخرى اال بع

م  ) 33(اعماًال لنص المادة  والشؤون االجتماعية ه    2004لسنة  ) 12(من القانون رق المشار الي

.  

  

   -:بطاقات خاصة بتراخيص العمل للعامالت في القطاع الخاص والمشترك والبنوك  -5  

ة       م اصدار بطاق ه ت م بأن ى العل ل وزارة    يرج ن قب ل م راخيص العم ل خاصة بت العم

والمشترك   لسابقة للعامالت في القطاع الخاص بدًال من التراخيص ا والشؤون االجتماعية

  . والبنوك الالتي على آفالة ازواجهن او ذويهن 

دوام          اء ال ة اثن ذه البطاق ن ه ام     على هؤالء العامالت لديكم ان يحمل ًا ألحك الرسمي وفق

  .2004لسنة  14بالقانون رقم  من قانون العمل الصادر 23المادة 

  -:رواتب العاملين في الشرآات الخاضعه لقانون العمل  -6

م ص      ة رق ؤون االجتماعي ل والش ر العم عادة وزي اب س ى آت ارة ال -18-1292باإلش

اريخ  2007 وزارة بصدد  30/9/2007ت أن ال د ب ذي يفي ادال ه  إيج ة لتوجي  أصحابآلي

بضرورة تحويل رواتب   2004لسنة ) 14(الشرآات الخاضغه ألحكام قانون العمل رقم 

ا   املين به ىالع مان        إل ك لض ًا وذل ررة قانون د المق ي المواعي ر ف ي قط ة ف وك العامل البن

ادة رؤساء مجالس  ى الس أخير وعل ى اجورهم دون ت املين عل دراء  إدارةحصول الع وم

العمل لعقد اجتماعات منفصلة مع آل بنك     إدارةمدير / التنسيق مع السيدالبنوك في قطر 

ا   إيجادمن اجل التشاور حول  آليات وضوابط توجيه الشرآات بتحويل رواتب العاملين به

  . البنوك العاملة بالدولة  إلى

ار                وك المش ئولي البن ادة مس ن الس ى م وع يرج ذا الموض أن ه يق بش اوللتنس اله إليه  أع

يدا دير  / التصال بالس ذي لمكتب م كرتير التنفي م الس راهيم هاش ي اب ى  إدارةعل ل عل العم

  .  4406325فاآس  4406566التلفون 
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  تعليمات وزارة االقتصاد والتجارة : سادسًا
  

د       ابات،     2مع عدم االخالل بتعليمات وزارة االقتصاد والتجارة الواردة في البن تح الحس بشأن ف

  -:والعمل باالتي) 243(التقيد بالتعليمات في الصفحة یجب 

  -:للمنشأة أو الشرآة المؤسسة في دولة قطر     -1

  -:فتح حساب جاري   1/1

ال یسمح بفتح حساب جاري  ألي منشأة تجاریة ســواء آانت مؤسسة فردیة أو شرآة أو    -  

دة     ن مقي الم تك ة م ة والصناعية والخدم آت التجاری ن المنش ا م ع أو غيره ز أو مجم مرآ

  0بالسجل التجاري

ة    ویستثنى من ذلك ولفترات زمنية محددة بموجب آتاب یصدر من إدارة الشؤون التجاری

  -:ایليبالوزارة م

داع حصص الشرآاء أو المؤسسين في          - أ ك إلی فتح حساب للشرآة عند تأسيسها وذل

  . رأس المال 

ق        - ب روعات المتف ذ المش ة لتنفي ات الحكومي ع الجه ة م رآات األجنبي اب للش تح حس ف

 .عليها

ابه    إذاعدم فتح حساب جاري خاص ألي فرد آان     - تبين للبنك أن هذا الشخص یستغل حس

ان الحسابات الشخصية تستغل      إذاو  تجاریة إغراضفي  ة،   ألغراض تبين للبنك ب تجاری

ك         إخطاریتعين  ى ذل ة عل تندات الدال وم   ، مصرف قطر المرآزي مشفوعًا بالمس  لكي یق

  . وزارة االقتصاد والتجارة إلىالموضوع  بإحالةالمصرف 

را          ي أغ اب الشخصي ف ل للحس تخدام العمي دم اس ى ع ير إل رط یش افة ش ين إض ض ویتع

  . تجاریة إلى نموذج طلب فتح الحساب

  .إحكامهویلغى آل ما یخالف  2/2006یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من 

عدم السماح ألي شخص مفوض بالتوقيع بتحریك أموال أي منشأة تجاریة أو غيرها بصفته  -

  0اريمدیرًا لهذه المؤسسة لدى البنوك ما لم یكن هذا الشخص ثابتًا اسمه في السجل التج
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أة أو        - یجوز لكل بنك في حالة إذا ما أراد التثبيت من استمراریة النشاط التجاري ألي منش

ا        اظ به د لالحتف شرآة أن یستصدر من قسم السجل التجاري مباشرة مستخرج أو شهادة قي

 0في ملف العميل

  -:فتح اعتماد مستندي  1/2

ذه الشرآة          - م تكن ه ا ل ال یجوز فتح اعتماد مستندي ألي شرآة أو مؤسسة لدى أي بنك م

  .أو المؤسسة مقيدة بالسجل التجاري عن نشاط االستيراد 

د       - ا والمقي ارة المصرح به وع التج تندیة بن ادات المس تح االعتم رآة أو   ةتف اط الش ي نش ف

 . المؤسسة في السجل التجاري

ال   -      مح ب التوقيع      ال یس خاص المفوضين  ب ل األش ن قب تندى إال م اد المس ى االعتم توقيع عل

  .والواردة أسمائهم في السجل التجاري

تزوید إدارة الشؤون التجاریة بكشف شهري ُیبين أسماء المؤسسات والشرآات التي فتحت    -

  0اعتمادات مستندیة مع بيان رقم السجل التجاري والبضائع المستوردة

  -:ة أو الشرآة األجنبية التي تمارس نشاطًا في دولة قطر المنشأ  -2

  -:فتح حساب   2/1

د       ة قطر إال بع ي دول ـاطًا ف ارس نش ة تم رآة أجنبي أة أو ش تح حساب لمنش مح بف ال یس

دها في      ة قطر وقي صدور  قرار وزیر االقتصاد والتجارة لها باالستثمار أو العمل في دول

  0لتجاریة السجل التجاري بإدارة الشؤون ا

  -:فتح اعتماد مستندي   2/2

ة قطر إال            اطًا في دول ة تمارس نش ال یجوز فتح اعتماد مستندي لمنشأة أو شرآة أجنبي

دها     ة قطر وقي بعد صدور  قرار وزیر االقتصاد والتجارة لها باالستثمار أو العمل في دول

  0في السجل التجاري بإدارة الشؤون التجاریة 

  -) :فتح اعتماد مستندي(اص األفراد واألشخ 2/3

جل                م الس ة قس ة إال بموافق راض تجاری تيراد ألغ تندي لالس اد مس تح اعتم وز ف الیج

  .التجاري بإدارة الشؤون التجاریة في وزارة االقتصاد والتجارة
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  الهيئة القطرية لألعمال الخيرية: اًسابع
  
  
  

ـ ق خ         م ه ة رق ال الخيري ة لالعم ة القطري اب الهيئ ى آت ارة ال اريخ  222/2005/باإلش ت

انية          9/5/2005 ة واالنس ة مع الجهات الخيري بشأن تعليمات ضوابط التعامل والتحويالت المالي

ا وااللت     بالخارج التي تم اخطار الجمعيات والمؤسسات الخاصة بت  ك التعليمات للعمل بموجبه ام زل

  .بما تضمنته من احكام

   -:على جميع البنوك االطالع على هذه التعليمات المبينة ادناه للعلم واالحاطة      

  .ضوابط التعامل والتحويالت المالية مع الجهات الخيرية واالنسانية بالخارج -1

اءً  اًا مننإيما    ري وبن ل الخي تمرارية العم اد     باس م اعتم د ت ة فق لحة العام ى مقتضيات المص عل

ة    الغ مالي الضوابط التالية عند رغبة الجمعيات الخيرية والمؤسسات االنسانية بالدولة تحويل أي مب

   -:قاط التاليةلنالي جهة خارجية ان تراعي ا

ة عن بالخارج مسجلة رسميا في بلدها وفق شهادة الترخيص الصادر ةأن تكون الجهة المنفذ   1/1

  .الجهة الرسمية الصدار التراخيص بتلك الدولة

   -:عن) او نسخة طبق االصل(تقدم الجمعية وثائقها االصلية  1/2

  .النظام االساسي لقرار انشائها -

ري          - ا الخي ة الزالت تمارس عمله د أن الجه الترخيص تفي ة ب شهادة حديثة من الجهة المخول

  . بتلك الدولة

ة قطر    تصديق تلك الوثائق من ق - فارة دول او احدى سفارات دول مجلس    ) إن وجدت (بل س

  .التعاون لدول الخليج العربية

  . قائمة بأسماء القائمين على تلك الجهة وجنسياتهم -

يكون للجهة الخيرية بالخارج حساب بنكي حامًال مسمى تسجيلها في أحد البنوك المحلية في   1/3

  . الدولة التابعة لها



-        -  
               تعليمات الهيئة القطرية لألعمال الخيرية                                  تعليمات االجهزة الحكومية –الباب الخامس  

  
  

  2008مارس/ البنوك       
  العاشرهالطبعة  

  

ة ب   1/4 وم الجمعي ة لأل   تق ة القطري ة بالهيئ ة المختص ة للجه ديم االوراق الثبوتي داخل بتق ال ال عم

  ). ن تحمل تلك الوثائق الختم االصلي لتصديق السفارةشريطة أ(الخيرية العتمادها 

عند وجود مكاتب خارجية للجهة القطرية بالخارج يكتفي بإرسال تسجيلها الرسمي الساري    1/5

  .ائمة بأسماء وجنسيات القائمين على تلك المكاتبالمفعول في الدولة المضيفة وق

د           1/6 ة عن انية القطري ة واالنس راض الخيري ة ذات األغ ات الخاص ات والمؤسس ى الجمعي عل

ة             اعتما ة القطري ل الهيئ ة في الخارج من قب ى الجهات المماثل الغ ال ل المب د طلبها في تحوي

ة او المؤسسة بتحو     ذه الجمعي وم ه وك       لالعمال الخيرية ان تق الغ من خالل البن ذه المب ل ه ي

ال      ومحال الصرافة ة لالعم ة القطري المعتمدة في الدولة على أن تقدم للجهة المختصة بالهيئ

  .بالتحويالت الخارجية المرسلة ) آل شهر( الخيرية آشفا دوريًا

ات او      1/7 ات أو الهيئ ات او المؤسس واد بخصوص الجمعي ر    الن ة غي راض الخيري ذات االغ

ذ             القطرية ة في ه ا الشروط او بعضها المبين وفر فيه م تت ة التي ل ا خارج الدول  هالتي مقره

ات         ليماتالتع ا تسجيل رسمي للجمعي ات او التي ال يوجد فيه بسبب وجودها في دول االقلي

الخيرية او عدم وجود حسابات بنكية معتمدة تقرر الهيئة القطرية لالعمال الخيرية ما تتخذه 

  . ل حالة تعرض عليهاآ طبيعةبشأنها وفق 

انية ا     1/8 ة واالنس تشعر   نعلى الجمعيات والمؤسسات الخاصة القطرية ذات االغراض الخيري

ال الخير    ة لالعم ة القطري ة بالهيئ ة المختص ة او    يالجه روج الجمعي ا بخ ة علمه ي حال ة ف

  .المؤسسة أو الهيئة او النادي في الخارج عن غرضه الخيري واالنساني
انية في     يحظر تحوي *  1/9 ة أو إنس ة أو مؤسسة خاصة ذات أغراض خيري وال من أي جمعي ل أي أم

 .قطر ألي جهة خارجية لذات األغراض دون ترخيص من الهيئة القطرية لألعمال الخيرية

وال التي         *1/10 ل األم ات تحوي ة بعملي ال الخيري ة لألعم  تخطر البنوك ومحالت الصرافة الهيئة القطري

ات وال ا الجمعي وم به ى خامؤسسات التق اًء عل انية للخارج بن ة واالنس صة ذات األغراض الخيري

  .ترخيص من الهيئة

  

                                                           
 7/5/2007تاريخ  246/2007/ج م/ خ.ق.،ـحسب آتاب الهيئة القطرية لالعمال الخيرية رقم ه *
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  2008مارس/ البنوك       
  العاشرهالطبعة  

  

  .ن بالتوقيع في الهيئة القطرية لالعمال الخيرية بالموافقة على التحويالت الماليةالمخولو  -2

اب     ى آت ارة ال م هـ   باالش ة رق ال الخيري ة لالعم ة القطري  1097/2008/م ع/ خ.ق.الهيئ

اريخ  ويالت        8/5/2008ت ى التح ردًا عل ماءهم منف ة أس خاص التالي ات االش د توقيع تعتم

   -:المالية وهم

  المدير العام للهيئة  احمد بن محمد المريخي/ السيد  

  مدير ادارة شؤون الجمعيات والمؤسسات    طالل صباح العبداهللا/السيد  

  رئيس قسم الرقابة المالية    عبدالعزيز الكواري/ السيد  

   رئيس قسم االشراف االداري    بداهللا المالاحمد ع/ السيد  

اب تعليمات    84و  83صفحتي ) 2/3(و ) 2/2(و ) 2/1( دويلغى ما ورد في البنو   من آت

  . 2007البنوك حتى مايو 

ا    -3 وم به ي تق ة الت ويالت المالي ى التح ة عل راف والرقاب الترخيص واالش ة ب تص الهيئ تخ

راد والجهات التي     الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات األغراض ا انية واالف لخيرية واالنس

  .يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء

ة   والتختص الهيئة باصدار التراخيص للتحويالت المالية   التي تطلبها الجهات الخاصة الهادف

  .للربح ومن بينها الشرآات التجارية

  



  السادسالباب 
  النظم المصرفية

  
  التعليمات اإللكترونية المصرفية

  
  -: EMVالذآية ومعيار  اعتماد البطاقة -1

م     1/1 اخ المالئ ة المن ي تهيئ ة ف زي المتمثل تراتيجية مصرف قطر المرآ ضمن إس

تقرار االقتصادي      ًا من   و, لالئتمان ولالستثمار المصرفي وتحقيق االس انطالق

ا   حرص المصرف على تطویر األنظمة المصرفية ونظم المدفوعات ومواءمته

ات       دة لمتطلب ایير الجدی ع المع ًا م ق تمام ة لتتواف ة العالمي تجدات التقني ع مس م

ار     ة ومعي ات الذآي تخدام البطاق وفمبر      EMVاس هر ن ة ش ون نهای ى أن یك عل

ام     2005 ق النظ ن تطبي اء م د لالنته ر موع داف  EMVآخ ق األه ، ولتحقي

ایير      ز المع ررة لتجهي رة المق د الفت رر تمدی د تق وة فق بكة   EMVالمرج ع الش م

ي  ابس ه ة ن ق   31/1/2006الوطني د لتتواف ام الجدی ق النظ ن تطبي اء م لالنته

ات      ات والبطاق ل للعملي ایير آقاب ع المع ك م ة البن تفرض ) Acquirer(أنظم وس

اب   ) 367(مبين في الصفحة   غرامة مالية عن آل أسبوع تأخير آما هو  من ب

  .الغرامات المالية

آخر   2006تقرر أن یكون نهایة شهر أغسطس   EMVالستكمال تطبيق معيار  1/2

ایير      ع المع موعد لالنتهاء من استكمال البرامج والتطبيقات في البنك لتتوافق م

ـ    ات    EMVالخاصة ب ، یرجى  )EMV Compliance as Issuer(آمصدر للبطاق

ي دء ف ان  الب ات االئتم ي وبطاق زة الصراف اآلل ات أجه ع بطاق تبدال وتوزی اس

ة     زة بالشریحة الذآي ى العمالء   ) Dept/Credit card with smart chip(المجه عل

ـ     ایير ال ات مع ن متطلب اء م تكماًال لالنته ن   . EMVاس اء م وك االنته ى البن عل

  .التطبيق قبل التاریخ المشار إليه أعاله



ى ت  1/3 ارة ال م     باإلش يم رق ي التعم ابقة ف ا الس اریخ  142/2005عليماتن بت

، یود مصرف 8/3/2006بتاریخ  35/2006، والتعميم رقم 21/11/2005

ق       ن تطبي اء م ة لالنته د النهائي ن المواعي يادتكم ع ذآر س زي أن ی ر المرآ قط

  :على الشبكة الخاصة بالبنك والشبكة الوطنية نابس وهي EMVمعایير الـ 

ائي - د النه ـ  الموع ایير ال ق مع ات  EMVلتطبي ابلي للبطاق و  Acquirerآق ه

30/6/2006.  

 

ـ    - ایير ال ق مع ائي لتطبي د النه ات  EMVالموع و  Issuersآمصدري للبطاق ه

31/8/2006.  

ة         - ات الذآي ى البطاق وي عل الء لتحت ات العم تبدال بطاق ائي الس د النه الموع

  .30/9/2006هو  EMVوالمتوافقة مع معایير الـ 

درها       عل    ة ق ة مالي رض غرام يقوم بف زي س ر المرآ رف قط أن مص ًا ب م

ررة أعاله     ) 25.000( د المق ریال قطري عن آل أسبوع تأخير عن المواعي

  ).87/2006(تعميم 

باإلشارة الى التعليمات السابقة حول تطبيق معایير البطاقة الذآية، یرجى   1/4

أجهزة الصراف اآللي وأجهزة نقاط البيع مع معایير الـ  التحقق من توافق

EMV حيث تبين للمصرف المرآزي بأن بعض أجهزة البنوك المتوافقة مع ،

تقوم بتحویل العمليات المفترض تسویتها محليًا الى شبكات أخرى  EMVنظام 

  ).VISA Electron(مثل 

ه ل      وعلي ات التحوی ن عملي تج م د تن ي ق الغ الت روق المب تم خصم ف وف ی س

  .المشار إليها أعاله على البنك المالك لتلك األجهزة



 ،EMVباإلشارة الى التعليمات السابقة بشأن االنتهاء من تطبيق معيار الـ    1/5

لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم ) 105(والى المادة رقم 

  :جميع البنوك العاملة بدولة قطر االلتزام بما یلي ، یتوجب على2006

ات تحمل خاصية         - ي، ببطاق إصدار واستبدال جميع بطاقات الصراف اآلل

ات   Debit Card With Smart Chipالشریحة الذآية  والتي تتوافق مع متطلب

ك          EMVالـ  تثناء، وذل ع العمالء دون اس ى جمي ا عل اء من توزیعه واالنته

  .1/9/2007قبل تاریخ 

ریال قطري عن آل أسبوع   ) 25.000(سيتم فرض غرامة مالية قدرها    -

يم         اله تعم ين أع د المب زم بالموع ي ال تلت وك الت ى البن أخير عل ت

)56/2007.(  

  : EMVأنظمة الموافقات الخاصة بنظام الـ    1/6

نظرًا لقيام بعض البنوك العاملة بدولة قطر، وألغراض سرعة االنتهاء من   

لنظــام  Outsourcingباإلسنـاد الخارجي  EMVظمة معایير الـ تطبيق أن

 الموافقــات الخاصـــة 
 

ببطاقات االئتمان وبطاقات الصراف اآللي والتي تحتوى على خاصية  

، لشرآات أو بنوك أخرى خارج EMVالشرائح الذآية وتتوافق مع معایير الـ 

  .قطر

لذا یجب على جميع البنوك التي قامت بمثل هذه االسنادات الخارجية،      

بضرورة تعدیل أنظمة البنوك الخاصة بهم الستيعاب هذه الموافقات، بحيث یتم 

  .31/12/2007االنتهاء من هذه التعدیالت قبل تاریخ 

علمًا بأن مصرف قطر المرآزي سيقوم بفرض غرامة مالية قدرها      

ریال قطري، عن آل أسبوع تأخير، عن الموعد المقرر أعاله، ) 25.000(



لسنة  33من المرسوم بقانون رقم ) 105(وذلك بموجب أحكام المادة رقم 

  ).58/2007(بشأن مصرف قطر المرآزي تعميم  2006
 



 
   خطة االنتقال الى المرحلة الثانية في شبكة سويفت -2

  )البنوك اعضاء شبكة سويفت في قطر(    

ال           واريخ المقترحة لخطة االنتق د اعتمدت الت بكة سويفت ق ة لش الجمعية العمومي

 Swiftnet phase 2 migration(الى المرحلة الثانية من االتصال بشبكة سويفت     

وك     2007اغسطس من عام  31، حيث تم اختيار ) ع البن اء لجمي تاريخ االنته

  . اعضاء سويفت في قطر لالنتقال الى المرحلة الثانية

ن    بوع م دة خالل اس واريخ المعتم ى الت وافقتكم عل ميا بم ا رس رم باخطارن للتك

  . تمهيدًا العداد الردود لسويفت بموافقة جميع االعضاء  18/9/2005

دي    از للمختصين ل ة حسب التوصيات      والتكرم بااليع ة القادم داد للمرحل كم لالع

  .الواردة في سويفت
 



  :تقليل المخاطر على عمالء البنوك -3

رر           3/1 د تق ة قطر، فق وك في دول ى عمالء البن ضمن إطار خطة تقليل المخاطر عل

  -:على البنوك االلتزام بما یلي

ائل القصيرة    - ات    SMSترآيب أجهزة اخطار العمالء باستخدام الرس عن العملي

  .المنفذة على الحسابات وبطاقات الصراف اآللي، وبطاقات االئتمان
 

ات     ) Call Center(إنشاء مرآز اتصال العمالء  - إلتاحة خدمة اإلبالغ عن البطاق

  .المفقودة والمسروقة وغيرها من الخدمات

  .31/10/2006على أن یتم االنتهاء من التجهيزات المبينة أعاله قبل تاریخ      

د أسبوعين من     3/2 ة    18/3/2007سيقوم مصرف قطر المرآزي بع بفرض غرام

ق     10.000مالية قدرها قدرها  ریال قطري على البنوك التي لم تنتهي من تطبي

وذلك عن آل أسبوع تأخير على سحوبات العمالء  SMSخدمة الرسائل القصيرة 

  ).99/2006(عن الموعد المذآور أعاله تعميم 
 



  :في دولة قطر MC2استخدام بطاقات ماسترد آارد  -4

ارد         ترد آ ات ماس املي بطاق ع لح ار الواس رًا لالنتش ي  MC2نظ ة ف ر تقليدي الغي

ة للصرافات        ة التحتي ع البني يواجهونها م ي س األسواق العالمية، وتفاديًا للمصاعب الت

ارد    وبشكلها المختلف ذات     MC2اآللية الحالية من جراء استخدام بطاقات ماستر آ

ات     ل بطاق ي تقب د، ولك ب واح ن جان ة م ة المقوس ى  MC2الزاوي وك عل ، نحث البن

ل     زات قب ع التجهي تحديث جميع أجهزة الصراف اآللي، على أن يتم اإلنتهاء من جمي

  .31/10/2006تاريخ 
 



  :“SIBNET”نظام الشبكة اآلمنة  -5

ق مشروع        5/1 اء من تطبي يرجى العلم بأن مصرف قطر المرآزي بصدد االنته

وك  ين البن ة ب بكة اآلمن بكة " SIBNET –سيب نت "الش ى ش ا عل تم ترآيبه لي

QCB-Connect   ي تخدامها ف تم اس ات، لي ال المعلوم رية انتق ذي يضمن س وال

وك  ين البن دفعات ب ام ال ارير  RTGSنظ ام التق ي ونظ د االلكترون ام البري ونظ

أن إدارة        ًا ب ة، علم ا من األنظم المرآزية ونظام االخطار المصرفية، وغيره

ذا     ول ه ديكم ح ئولين ل ع المس ات م دة اجتماع دت ع د عق نظم المصرفية ق ال

  .الموضوع

ات    ع المتطلب وعليه يرجى االيعاز للمسئولين لديكم بضرورة االنتهاء من جمي

ة  اريخ  الفني ن ت بوعين م الل أس ع إدارة  18/5/2006خ يق م ك بالتنس ، وذل

  .النظم المصرفية، تمهيدًا للبدء في تطبيق المشروع

  

  

يرجى التكرم بالعلم بأنه سيتم بدء العمل بالشبكة االمنة بين البنوك وسيب نت  5/2

SIBNet   وك   16/3/2008ابتداء من يوم االحد وعليه يجب على جميع البن

ة     SIBNetدء باستخدام شبكة سب نت   ضرورة الب ات المصرفية المبين للعملي

  .ادناه وذلك بالتنسيق مع ادارة النظم المصرفية

   SIBNetالخدمات المتوفرة حاليًا في نظام سيب نت 

  ).احادية ومتعددة ( الدفعات بين البنوك  -1

  )ايداع واقتراض( QMRحرآات السوق النقدي  -2

  . NAPS Reconciliationحرآات التسويات للشبكة الوطنية نابس  -3

   SIB Netالخدمات التي سيتم توفيرها في نظام سيب نت 

  CDSتقديم عطاءات شهادات االيداع  -1



   GSSتقديم عطاءات االوراق المالية  -2

  .عمليات نقل الملكية في نظام شهادات االيداع واالوراق المالية -3

ة  -4 ة االمن ين مصرف قطر )  Secured email( المراسالت االلكتروني ب

  .المرآزي والبنوك

  . خدمات ستحدد الحقًا -5
 



  :خدمات أجهزة الصراف اآللي -6

ة       ديم خدم ة، ولتق ي الدول ي ف زة الصراف اآلل دمات أجه ين خ ور تحس ي ط ف

  :أفضل للمواطنين والمقيمين، يتوجب على البنوك االلتزام بما يلي

د   - اريخ     تزوي ن ت بوع م الل أس زي، خ ر المرآ ن  2/11/2006مصرف قط ع

د المتواجد في             ة النق ى آمي ا يخص التعرف عل ا آل بنك فيم األنظمة التي يتبعه

ا            ادة تعبئته ة إع ك، ودوري ر ذل ًا أو غي ك آلي ة ذل تم معرف ان ي األجهزة، فيما إذا آ

  .أثناء العطالت األسبوعية واألعياد

ي يمكن استخدامها في      ترآيب شبكة اتصاالت بد   - يلة لجميع أجهزة الصراف اآلل

 Serviceحالة تعطل الشبكة األساسية، باإلضافة الى توقيع اتفاقية مستوى الخدمة 

Level Agreement )SLA (        دى ى م ل عل وفر الصيانة من شرآة آيوت لضمان ت

  .ألخ... ساعة، أيام العمل والعطالت األسبوعية والرسمية واألعياد  24

ر من      ف   - ي ألآث از صراف آل ي حال تعطل جهاز أو شبكة أو نفاذ النقد في أي جه

ي، باإلضافة         از المعن رخيص الجه يتم سحب ت ذروة، س ساعتين خالل ساعات ال

ا مصرف قطر   دة يقرره زة صراف لم راخيص لترآيب أجه نح ت ل م ى تأجي ال

طر  مرات، سيقوم مصرف ق 3المرآزي، وفي حالة تكرار هذه العملية أآثر من 

أجهزة  ة ب راخيص الخاص نح الت ول م ارمة ح راءات ص اذ اج زي باتخ المرآ

 .الصراف اآللي
 



  :NAPSتعليمات لوائح التشغيل الخاصة بالشبكة الوطنية نابس  -7

م     زي رق ر المرآ رف قط ن مص ادرة م ات الص ى التعليم ارة ال : باإلش

اریخ  208/1998/ت.ن م6/5/1998بت اریخ 151/2002/ت.ن: ، ورق ، بت

، والى المادة رقم 14/1/2003بتاریخ  7/2003/نابس/ت.، ورقم ن24/6/2002

ام بعض   2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم ) 105( ، لوحظ قي

  البنوك العاملة بدولـة قطـــر بمخالفــة 

ابس     ي ن ة للصراف اآلل بكة الوطني ة بالش غيل الخاص ة التش ل أنظم  Operation"دلي

Regulations"   ا د العملي س قي دم عك ك بع دم    ، وذل ن ع ة ع ة والناتج ر مكتمل ت الغي

  .صرف النقود من األجهزة للعمالء، والتي یتم قيدها على حسابات العمالء

درها               ة وق ة مالي يقوم مصرف قطر المرآزي بفرض غرام ه س ) 5.000(وعلي

  ).57/2007(ریال قطري عن آل عملية تخالف هذه التعليمات تعميم 
 



  :تجهيز أجهزة الصراف اآللي باألجهزة األمنية -8

د          ة قطر، فق ة في دول وك العامل ضمن إطار خطة تقليل المخاطر على جميع البن

  -:تقرر على البنوك االلتزام بما یلي

ع   )Pinhole Camera(ترآيب آاميرات خاصة في جميع أجهزة الصراف اآللي  - م

ي      زة الصراف اآلل ع أجه  Surveillance(ترآيب آاميرات مراقبة في جميع مواق

Camera(     ل عن دة ال تق جميعها مزودة بأجهزة التسجيل تحفظ المواد المسجلة لم

  .شهر واحد

ع   )Fraud Detection Device(ترآيب أجهزة تكشف محاولة االحتياالت  - على جمي

 .أجهزة الصراف اآللي

اریخ    على أن یتم اال   ة أعاله بت  15/10/2006نتهاء من جميع التجهيزات المبين

علمًا بأن المصرف بصدد إصدار تعليمات إلیقاف التعامل مع أجهزة الصراف اآللي 

  .التي ال تتوافق مع المتطلبات األمنية المبية أعاله
 



   -:يةجالشبكة الخلي -9

ة خالل              بكة الخليجي زام بمعالجة إجراءات التسویة للش وك االلت على جميع البن

دة            ) 14( اء الم ة انته ة، وفي حال دیم المطالب اریخ تق یوم عمل آحد أقصى من ت

ر ألي      ن ُینظ ة، ول ابات المقاص ق حس ن طری ك ع ى البن غ عل م المبل يتم خص س

  .مطالبات بعد هذا اإلجراء

  .  11/2007سيتم العمل بهذا القرار اعتبارًا من یوم األحد الموافق   
 



وك        -10 ع البن أول، يتطلب من جمي في إطار تطوير وإسراع تحصيل الشيكات اوًال ب

الء   تقبال العم ب اس ى مكات ا عل ال بياناته يكات وإدخ ح الش زة مس وفير أجه ت

اندة      ) Front desk/counter(مباشرة " األفراد" يس من خالل المكاتب المس ول

)Back office  (           ل ه من قب ور تقديم ك لضمان دخول الشيك في النظام ف وذل

واردة من الشرآات     العمالء، على أن يتم توفير مكتب استقبال خاص للشيكات ال

ب          ق المكات ن طري ا ع ن إدخاله ث يمك ة، بحي ية والمزدحم روع الرئيس ي الف ف

  .المساندة 

 3تجهيزات خالل وعليه يتوجب على جميع البنوك االنتهاء من هذه الترتيبات وال  

  .17/2/2008أشهر من تاريخه 
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   المصرفية التعليمات اإللكترونية                                                        النظم المصرفية -  السادسالباب 

  

            2008مارس/البنوك       
  لعاشرهاالطبعة 

  

  نظام ادارة المخاطر االئتمانية المّعدل   -11

م     ا رق ن تعميمن ل م ى آ ارة ال اریخ ) 75/2006(باإلش م 22/5/2006بت ا رق ن / وآتابن

  . بخصوص الموضوع اعاله 27/5/2007والصادر بتاریخ  313/2007/م.

ًا للتعليمات               ة طبق ات المطلوب ز البيان ى تجهي دء بالعمل عل وك ضرورة الب ع البن على جمي

يم        دل المرفق طي التعم ة المّع  145/2007الفنية الخاصة بنظام ادارة المخاطر االئتماني

اء من      313/2007/م.والمرفق مع آتابنا رقم ن 29/7/2007تاریخ  تم االنته ى ان ی عل

  .31/12/2007ذلك في موعد اقصاه 
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    تعــاريــف                                                              المصرفي اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

  

   2008مارس/ البنوك    
  ةالعاشرالطبعة 

  
 

  
  تعاريـــف

 مصرف قطر المرآزي: المصرف 

ال  المصـرفية    ) شرآة (أي :  البنك  ة األعم ا بمزاول تثماریة  مرخص له في    واالس

 .2006لسنة) 33(قطر وفق أحكام قانون مصرف قطر المرآزي رقم 

ع  : األعمال المصرفية ول الودائ هيالت      قب نح التس ترداد، وم ة لالس رى القابل وال االخ واألم

ي ادوات  االئ اجرة ف ا، والمت رائها وبيعه ة وش ة، وخصم االوراق المالي تماني

يكات       دار الش ة، واص ادن الثمين ي والمع رف االجنب ال والص د والم  النق

ال      وأدوات ا ات، واي اعم مانات وااللتزام دار الض رى، واص دفع االخ ل

  . أخرى یصدر بها قرار من المصرف

ل  ال التموی أعم

  اإلسالمية

ات : ل عملي ل      التموی ل التموی المية مث ریعة االس ام الش ًا الحك تم وفق ي ت  الت

المرابحة أو المسـاومة أو المضاربة أو المشارآة المتناقصة أو االستصناع  ب

ك قصير أو متوسط أو         ان ذل أو أي عمليات تمویل إسالمية أخرى سواء آ

لوب       ق أس ن طری ر ع ر مباش ر أو غي ان مباش واء آ ل ، وس ل اآلج طوی

رفية ، أو ا ات المص دألتجمع ك ر اص ي ذل ا ف كوك بم واع  الص ع أن جمي

راد أو   واء لألف رة س ر المباش رة وغي ة المباش هيالت التمویلي ات التس للقطاع

بما في ذلك تمویل المشاریع والتجارة   المالية واالقتصادیة األخرى أو للدول

  0الخارجية وغيرها من أغراض التمویل

تثم:  أعمال االستثمار اب    االس ب االآتت ة، وترتي ة المالي اطة والوآال ة الوس ر، وممارس ار للغي

العام، وتقدیم خدمات الحفظ واالمان، واالشتراك في اصدار االسهم وغيرها 

ال    واق رأس الم أن أس ارات بش دیم االستش ة، وتق ن االوراق المالي  ،م

دمات ا ات، وادارة   والخ رآات والمؤسس ع الش راء وبي دمج وش لة ب لمتص

تثماریة  نادیق االس افظ والص ال    ،المح د والم ي ادوات النق ار ف واالتج

والصرف االجنبي والمعادن الثمينة، واي اعمال اخرى یصدر بها قرار من 

  .المصرف
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    تعــاريــف                                                              المصرفي اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

  

   2008مارس/ البنوك    
  ةالعاشرالطبعة 

  
 

  
  
 

ات و :  العمــــالء ة ، أو المؤسس ـسات الخاص رآات أو المؤس راد أو الش زة األف األجه

  .الحكومية  

ل ات  تموی المرابح

ة  لع الدولي ي الس ف

  والمعادن

  

ات شراء السلع     : ة لعملي التمویل اإلسالمي الذي یتم عن طریق السوق الدولي

ة أو بواسطة        ق مصارف دولي والمعادن بأسلوب المرابحة سواء عن طری

  .وآالء في الخـارج مقابل ضمانات مصرفية

  . ات الدولة واألجهزة واإلدارات التابعة لها إداریًا وماليًاتشمل جميع وزار:  الحكومة

ات  المؤسس

  الحكومية

ا       : ًا وله ًا واداری تقلة مالي ة ومس المؤسسات أو الهيئات المملوآة بالكامل للدول

  . موازناتها الخاصة

بة   ات ش المؤسس

  الحكومية

  .أآثرف%  50المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بنسبة :

مال ا كرأس  لبن

  واحتياطياته

  .المدورةیتكون من رأس المال واالحتياطيات واألرباح :

  .2006لسنة  33قانون مصرف قطر المرآزي رقم :  قانون المصرف
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     المخاطر المصرفية                                                              اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  نسبة كفاية رأس المال
  حسابات رأس المال       

    2008 سرما/البنوك 
  العاشرةالطبعة 

  

  المخاطر المصرفية: الفصل األول
  

  نسبة كفاية رأس المال: أوالً
  
  

   -:بالنسبة للبنوك الوطنية)  Basel II( "2"تطبيق آفاية رأس المال وفقًا لمقررات بازل -1

ب    1/1  ازل   تحتس ال ب ة رأس الم بة آفاي ى % 10" (2"نس د أدن ر   )آح د مصرف قط وتزوي

  .المرآزي بها شهريًا

   -:القاعدة رأس الم  1/2

ا الغراض   ة بأنواعه اطر المحتمل ة المخ ه لمواجه اظ ب ال الواجب االحتف تشكل رأس الم

   -:نسبة آفاية رأس المال وتتكون من ثالثة شرائح

 Tier1 :الشريحة االولى  
 

ال   مل رأس الم دفوعوتش اطي + الم االحتي

انوني ام+الق اطي الع زه+ االحتي اح المحتج هم + األرب اس

  .ذات االرباح غير المجمعة االمتياز طويلة االجل

  Tier2 :الشريحة الثانية
  

   -:وتتكون من 

بة  -1 ة   % 45نس اطي القيم ة الحتي ة الموجب ن القيم م

ة  العادلة لالستثمارات المالية بينما  تخصم القيمة العادل

  .السالبة بالكامل

 .من احتياطي اعادة تقييم االصول% 45نسبة  -2

الي من اجم  % 1.25احتياطي المخاطر بحد اقصى     -3

 .االصول المرجحة

ى  -4 د اقص اندة بح روض المس الي % 50الق ن اجم م

 .الشريحة ا الولى

ة    وفي جميع االحوال يجب اال يتجاوز اجمالي الشريحة الثاني

  . من اجمالي الشريحة االولى% 100نسبة 
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     المخاطر المصرفية                                                              اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  نسبة كفاية رأس المال
  حسابات رأس المال       

    2008 سرما/البنوك 
  العاشرةالطبعة 

  

 
  Tier3 :الشريحة الثالثة

  

اندة موتش روض المس ل  ل الق يرة األج م   قص ة دع لمواجه

د  د في األصل عن    ة مخاطر السوق لم نتين بحيث ال    التزي س

المطلوبة  االولى  من الشريحة% 250يتجاوز رصيدها عن 

  . لتدعيم مخاطر السوق

ة لحساب        وذلك وفقًا للشروط المحددة في التعليمات التطبيقي

م    آفا فحة رق ال ص ة رأس الم اوز  ) 462(ي ى االيتج ويراع

بة   ة نس ة والثالث ريحة الثاني الي الش ن اج% 100اجم الي م م

  .الشريحة االولى

ى     1/3 ة األول ر الدعام ق عناص ن  Pillar One Minimum Capital Requirementsتطبي م

اطر           ي مخ اطر وه ية للمخ ر الرئيس اب العناص ة باحتس ة والمتعلق ازل الثاني ررات ب مق

، Operational Riskومخاطر التشغيل  Market Riskومخاطر السوق  Credit Riskاالئتمان 

النموذج المرفق ملحق      وذلك بعد ترجيحها بأوزان المخاطر المناسبة لكل منها والمحددة ب

  ). 436-429(صفحة ) 9(رقم 

اس   1/4 اد مقي اص       Standardized Approachاعتم ال الخ ة رأس الم بة آفاي اب نس ي حس ف

في حساب مخاطر    Basic Indicatorبمخاطر االئتمان ومخاطر السوق، والنموذج المبسط 

غيل و ازل  التش ررات ب ًا لمق م    )  Basel II"(2"فق ق رق ق ملح وذج المرف ب النم  )9(حس

  ). 436-429(صفحة 

ا           عمل  استمرار  1/5 ة في عمله وك الوطني ة من مصرف قطر المرآزي و البن ة المكون اللجن

ازل       ررات ب منتها مق ي تض ثالث الت دعائم ال ب لل ق المناس ول التطبي اور ح            " 2"للتش
)Basel II  (.   

النموذج      1/6 ة ب اطر المرفق ة الموضحة لعناصر المخ ات واألوزان الترجيحي ر المالحظ تعتب

  . جزًءا من تعليمات مصرف قطر المرآزي

س ادارة            1/7 وء أس ى ض ال عل ة رأس الم اطر آفاي اب مخ ي احتس ة ف اة الدق ى مراع يرج

  .المخاطر الصادرة من مصرف قطر المرآزي
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     المخاطر المصرفية                                                              اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  نسبة كفاية رأس المال
  حسابات رأس المال       

    2008 سرما/البنوك 
  العاشرةالطبعة 

  

   ".األولىة معادال" IIآفاية رأس المال وفقًا لبازل التعليمات التطبيقية لحساب  -2

ازل        ًا لب ال وفق ة رأس الم ق آفاي ة بتطبي اذج الخاص ات والنم ًا بالتعليم اء   IIالحاق ا ج آم

م  التعميم رق اريخ  23/2005ب م 1/3/2005الصادر بت يم رق بشأن  148/2006والتعم

ًا  هارج وشرآاتالمجمع على البنوك الوطنية وفروعها بالختعليمات االشراف  ا التابعة ووفق

بعض   )  National Discretion(بشأن المعايير الوطنية  IIالطار عمل بازل ق ب فيما يتعل

ال     ة رأس الم بة آفاي اب نس ة باحتس ات الخاص ب االلت   ، التطبيق ه يج ات فأن زام بالتعليم

ق   ة ملح فحة  )17(المرفق ن ص فحة  ) 462(م ى ص ه   ) 490( ال ن تاريخ ارًا م اعتب

23/8/2007 .  

   -:وتتضمن هذه التعليمات مايلي  

  "الدعامة االولى"تعليمات احتساب نسبة آفاية رأس المال  -1  

  .شروط القروض المساندة -2  

    .جداول احتساب نسبة آفاية رأس المال  -3  

  -:آفاية رأس المال لفروع البنوك األجنبية -3

د م    األجنبيةفروع البنوك  3/1 ا الر العاملة في قطر التي تعتم ة رأس    راآزه ئيسية نسبة آفاي

ذه النسبة موحدة للمرآز الرئيسي           ، المال بازل د مصرف قطر المرآزي به عليها تزوي

الي صافي      والفروع ى إجم ات إل الموجودات بنسبة   *واعتماد نسبة رأس المال واالحتياطي

ا الر  األجنبيةفروع البنوك  وأما، %3ال تقل عن  ة  ئيسية نس  التي ال تعتمد مراآزه بة آفاي

ازل  ال ب ات     رأس الم ال واالحتياطي بة رأس الم اد نس ا اعتم ى إ، عليه اليل افي  إجم ص

م   ، و%6 إلى% 3من  أدنىالموجودات بحد  ملحق  ) 1(تحتسب وتعبأ حسب النموذج رق

م  فحة  127رق ي ص ا) 654(ف ي ب ين ف و مب ا ه فحةآم ة ص ات الدوري             ب البيان

 )372  .(  

   -:ت رأس المال لفروع البنوك األجنبيةمكونات حسابا3/2

 على أن يتم )Tierl(بنك زيادة أي بند من بنود حسابات رأس المال  ألييجوز  3/2/1

                                                 
  .صافي الموجودات تعني قيمة الموجودات يطرح منها المخصصات والفوائد  او العوائد المعلقة *
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ة      ة المصرف الخطي إعالم المصرف بذلك، فيما يتوجب الحصول على موافق

  .قبل تخفيض أي من هذه البنود 

اندة    3/2/2 روض المس اف الق ود  ىلإتض قوف    )Tierl(بن ن الس اب أي م د احتس عن

ة أي     ة رغب والنسب التي تقاس برأس المال واالحتياطيات المقررة، و في حال

  -:بنك الحصول على مثل هذه القروض فانه يتوجب عليه مراعاة مايلي 

  .إعالم المصرف بذلك -

ري   - دي القط وق النق دة الس عر فائ ن س دة ع عر الفائ د س  )QMR(اليزي

  %.0.5زائد 

ذه القروض عن      - دفوع    % 100اليزيد الحد األقصى له ال الم من رأس الم

  . من سنوات الخمس األخيرةبدًء سنويا % 20منها ويخصم 

  النظام االلي المعتمد الخاص بحساب آفاية رأس المال  -4

م     يم رق ى التعم ارة ال اريخ  175/2007باالش ادر بت ق  23/8/2007والص والمتعل

ازل       بالتعليمات التطبي ًا لب ال وفق ة رأس الم ة لحساب آفاي ى    2ق ة االول يم  "الدعام والتعم

رح لحساب   الخاص بالنظام  18/7/2005الصادرة بتاريخ  86/2005رقم  االلي المقت

ة رأس ا د  آفاي ي المعتم ام االل م النظ ق لك ال نرف م  لم ق رق فحة            ) 134(ملح ص

  .  2008ت يناير وذلك للعمل به اعتبارًا من بيانا )710-751(

   IIاعتماد مدقق الحسابات الخارجي معدل نسبة آفاية رأس المال وفقًا لمقررات لجنة بازل  -5

   -:قرر مصرف قطر المرآزي االتي  

دقق الحسابات      الوطني ضرورة ان يتضمن التقرير السنوي للبنك 5/1 د من م والمعتم

د    ا يفي ة رأس ا  الخارجي م دل آفاي ق مع أن البنك يطب ا ب ة  لم ررات لجن ًا لمق ل وفق

  . مع ذآر معدل هذه النسبة في التقرير IIبازل

وك  5/2 روع البن ةبخصوص ف ذه  األجنبي دل ه د المصرف بمع ة يجب تزوي ة بالدول العامل

 .الرئيسي  النسبة للمرآز الرئيسي وجميع الفروع مصدقة من المدقق الخارجي للمرآز
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  نسبة كفاية رأس المال
  حسابات رأس المال       

    2008 سرما/البنوك 
  العاشرةالطبعة 

  

  -:متطلبات رأس المال لترخيص بنوك جديدة -6

ال    المطلوب لترخيص بنك وطني او فرع لبنك اجنبيدنى لرأس المال األ الحد   ار ري ملي

الملحق  حسب ما هو مبين في  قطري ة ب م   نماذج الترخيص المرفق من صفحة     ) 25(رق

  .)507( صفحةإلى ) 499(

   -:)البنوك الوطنية( زيادة أو تخفيض حسابات رأس المال واالحتياطيات 6/1

ادة      دم زي ب ع ر او     يج ي قط ل ف دفوع او المخصص للعم ال الم يض رأس الم او تخف

االحتياطيات بغير موافقة المصرف مع ذآر االسباب وعدم االعالن عن    ةرصدأاستخدام 

  .  ذلك اال بعد الحصول على الموافقة الخطية من المصرف

   -:احتياطي المخاطر 6/2

  البنوك الوطنية  -أ  

ام     ) Risk Reserve( ي المخاطرأن ال يقل رصيد احتياطيجب  6/2/1 في نهاية آل ع

ن % 1.5عن  اليم ان المباشر ال إجم ه داخل  ماالئتم ك وفروع ن البن وح م من

ة للبنك   وخارج قطر تبعاد    وشرآاته التابعة الواردة في الميزانية المجمع د اس بع

ة،  د المعلق المية  المخصصات الخاصة والفوائ وك اإلس ه للبن اح المؤجل  واالرب

دم ل     ويستثنى  ان المق ك االئتم ة  من ذل ان    وزارة المالي ا واالئتم او المضمون منه

  ).ودائع نقدية محجوزة(مقابل ضمانات نقدية 

  .2007اعتبارًا من نهاية العام ) التعديل(يعمل بهذه التعليمات 

ه     جال ي 6/2/2 اطرعلى أي وج اطي المخ ن احتي زء م تخدام أي ج ة  الإوز اس بموافق

  . مرآزيمسبقة من مصرف قطر ال

ان الشهري ألغراض مصرف قطر   إدراج 6/2/3 اطي المخاطر في البي رصيد احتي

وق المساهمين في حساب      ات أخرى    مستقل  المرآزي في حق  ،ضمن احتياطي

ه    )Tier2(ضمن رأس المال المساند  اق إيضاح ب د احتساب     مع إرف ويعامل عن

  .وفقًا لذلك اإلشرافيةالنسب والمؤشرات 
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  نسبة كفاية رأس المال
  حسابات رأس المال       

    2008 سرما/البنوك 
  العاشرةالطبعة 

  

ذ التعليمات      البنوك اعلى   -ب د تنفي لمرخص لها تقديم خدمات مالية إسالمية في قطر عن

  -:األتيمراعاة  أعاله 6/2في بند 

اطي المخاطر أاحتساب حصة  - ع من احتي اإوصحاب الودائ وائم  دراجه ي الق ف

ق   أالمالية التي يصدرها البنك ضمن بند حقوق  تثمار المطل ع االس  ،صحاب ودائ

ة فتدرج ضمن حقوق المساهمين بشكل منفصل صحاب حقوق الملكيأما حصة أ

  . األخرىعن االحتياطيات 

ة      - درج حص زي ت راض المصرف المرآ هرية ألغ ة الش ي الميزاني صحاب أف

ا     األخرىالودائع من احتياطي المخاطر ضمن المطلوبات  في حساب خاص به

اطر    اطي المخ م احتي ة     / باس درج حص ودعين، وت ة الم وق  أحص حاب حق ص

  .109صفحة  6/2/3بالبند قوق المساهمين على النحو الوارد الملكية في ح
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                        المخاطر المصرفية                                             اإلشراف المصرفيتعليمات  –الباب السابع 

  تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 
  

   2008مارس/ البنوك 
  ةالعاشرالطبعة 

  
  

  
  المخاطر االئتمانية والتمويلية: ثانيا

  
  

  -:عليها وتحدید المخصصات حسابات االئتمانتصنيف  ضوابط -أ
  

  
وين المخصصات وتعليق          -أ ديها وتك ان ل يجب على جميع البنوك عند تصنيف حسابات االئتم

   -:عليها االلتزام بالتعليمات التالية) العائد(الفائدة 

  تعريـفات: أوًال

تخدم ا   راء أي           تس ا إج د منه ط وال يقص يم فق ذا التعم ق ه راض تطبي ة ألغ ات التالي لتعريف

   -:تعديالت على التعريفات األخرى الواردة في آتاب تعليمات البنوك

  حسابات االئتمان   -1

   -:حسابات االئتمان المباشر -1/1

  القروض وما في حكمها  -

م ال  ومة وذم روض واألوراق المخص واع الق ة أن مل آاف ن وتش المي م ل اإلس تموي

ًا لقسط أو           م أخرى، التي تسدد وفق مرابحات ومساومات واستصناع وإجارة وأي ذم

  . أقساط محدده المدة

  حسابات االئتمان المباشر األخرى  -

والص       وتشمل حسابات الجاري مدين واألرصدة المكشوفة للحسابات تحت الطلب وب

ة     المي الخاص ل اإلس ات التموي ادات والتزام ارآات وأي   االعتم اربات والمش بالمض

  . التزامات أخرى

  -:حسابات االئتمان غير المباشر -1/2

ه أو        ات محتمل والت وأي التزام مان والقب ات الض تندية وخطاب ادات المس مل االعتم وتش

  .مؤجلة أخرى على العميل

   -:حسابات االئتمان المعاد جدولتها   -2
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                        المخاطر المصرفية                                             اإلشراف المصرفيتعليمات  –الباب السابع 

  تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 
  

   2008مارس/ البنوك 
  ةالعاشرالطبعة 

  
  

  
ابق ذآر  ان الس ابات االئتم ن حس ًا م ر  وتشمل أي ة تعث دادها نتيج ة س ادة جدول اتقرر إع ا إذا م ه

ة       العميل عن  ـادة الجدول داد، وتشمل اعــ ة في الس السداد او وجود صعوبات تحول دون انتظام

   -:من الحاالت التالية أو أآثر واحـــد

  .تمديد فترات السداد عن المتفق عليه عند منح االئتمان -

 . المحتسبة) العائد (ة التنازل عن جزء من األصل و أو الفائد -

 .عن المعدل المتفق عليه عند منح االئتمان) العائد ( لفائدة تخفيض معدل ا -

  -:فئات تصنيف االئتمان:ثانيًا

  -:حسابات االئتمان المنتظمة -1

ًا        يهم وفق ة عل ات المترتب اء بااللتزام ام بالوف كل ع زم أصحابها بش ي يلت ابات الت ي الحس وه

ى        للمواعيد والشروط ال درتهم عل رجح عدم ق ة محددة ت متفق عليها والتوجد مؤشرات أو أدل

وعين          ى ن ابات ال ذه الحس نف ه ا وتص ق عليه ال المتف الل اآلج ات خ ذه االلتزام اء به الوف

  -:رئيسيين

ان  1/1 ابات االئتم حس

  :الجيدة

ة       ل متان زة مث ائص ممي حابها بخص ع أص ي يتمت ي الت وه

ة المو    دفقات   األوضاع المالية وانتظام وآفاي ة والت ارد المالي

واطن      أنها م دة، والتظهر بش النقدية والسمعة االئتمانية الجي

ابات     ة الحس ذه الفئ ت ه درج تح ه، وتن عف محتمل ض

  .الحكوميه او المضمونه من الحكومة

أنها  1/2 ان بش ابات ائتم حس

  :مالحظات

ا أي من مؤشرات     وهي حسابات االئتمان التي ينطبق عليه

دة في البند ثالثًا لمدة تقل عن ثالثة أشهر عدم االنتظام الوار

او توجد بشأنها مالحظات مرتبطة بضعف بعض مؤشرات 

الوضع المالي للعميل او ظروف السوق أو مشاآل خاصة     

  .بالصناعة او غير ذلك 

   -:حسابات االئتمان غير المنتظمة  -2
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                        المخاطر المصرفية                                             اإلشراف المصرفيتعليمات  –الباب السابع 

  تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 
  

   2008مارس/ البنوك 
  ةالعاشرالطبعة 

  
  

ة         ات المترتب داد االلتزام حابها بس زم أص ي ال يلت ابات الت ي الحس د   وه ًا للمواعي يهم وفق عل

والشروط المتفق عليها لمدة ثالثة أشهر فأآثر،  أو توجد مؤشرات أو أدلة محدده ترجح عدم 

  . انتظامها في الوفاء بهذه االلتزامات وفقًا تلك المواعيد والشروط

   -:وتصنف هذه الحسابات إلى ثالثة فئات رئيسية وهي   

Substandard  دون المستوى -   

Doubtful  وك في تحصيلها مشك -   

Bad  رديئة -   

   -:مؤشرات تصنيف حسابات االئتمان غير المنتظمة: ثالثًا

   -:مؤشرات عدم االنتظام -1

  . تأخر سداد احد االقساط بالنسبة للقروض ومافي حكمها  -

. تأخر ورود الدفعات المتفق عليها بالنسبة لحسابات االئتمان المباشرة األخرى   -

د  - ود     ع رى دون وج ر االخ ان المباش ابات االئتم وح لحس قف الممن د الس م تجدي

  .مبررات مقبوله 

بة          - رى بنس ر االخ ان المباش ابات االئتم وح لحس قف الممن يد للس اوز الرص تج

  .فأآثر دون وجود مبررات مقبوله% 10

اه في        ة أدن ة المبين ر المنتظم ة  وتصنف حسابات االئتمان ضمن احد فئات الحسابات غي حال

   -:تحقق مؤشر أو أآثر من المؤشرات المذآورة أعاله حسب فترات عدم االنتظام التالية

  أشهر فأآثر  3      الحسابات دون المستوى  

  أشهر فأآثر  6    الحسابات المشكوك في تحصيلها  

  أشهر فأآثر  9        الحسابات الرديئة  

   -:مؤشرات الضعف التقديرية األخرى  -2

دم ا   رات ع الفقرة بخالف مؤش ة ب ام المبين دده  ) 1(النتظ رات ضعف أخرى مح اك مؤش هن

تلزم تصنيف الحساب          الي تس ه وبالت اء بالتزامات ى الوف ل عل يستدل منها على عدم قدرة العمي

ر            ات الحسابات غي ة ألخرى من فئ ادة تصنيفه من فئ ة أو إع ضمن الحسابات غير المنتظم
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  تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 
  

   2008مارس/ البنوك 
  ةالعاشرالطبعة 

  
  

ر     ر أو أآث ه مؤش ق علي م ينطب ى إذا ل ة حت م     المنتظم ن أه ام وم دم االنتظ رات ع ن مؤش م

   -:مؤشرات الضعف األخرى ما يلي

ل مشكوك في تحصيلها أو           - ة للعمي وجود حسابات أخرى ضمن المجموعة االئتماني

  . رديئة ذات تأثير سلبي على حساب العميل

ع ضعف     - ده م دين وفوائ ة ال ل قيم ة لتحصيل آام داد المتاح ة مصادر الس دم آفاي ع

  .الضمانات

جود تسديدات آافية في حسابات الجاري مدين او الحسابات المكشوفة تتناسب عدم و  -

  .   مع طبيعة الحساب أو الشروط المتفق عليه

وجود نقص في العقود واألوراق الثبوتيه التي تثبت حق البنك وتدعم مطالبته للعميل   -

  . بسداد آافة االلتزامات

ا  وجود قرائن على تدهور الوضع المالي   - للعميل أو تعثر مشروعاته التي يعتمد عليه

ه     ى ممتلكات في سداد التزاماته أو صدور أحكام قضائية ضده من الغير أو الحجز عل

ي     ل ف ه بالكام داد التزامات ى س ل عل درة العمي دم ق ى ع دل عل رائن أخرى ت أو أي ق

  . المواعيد المتفق عليها

  .أي تسويات عليها االتفاق على إعادة جدولة المديونية، أو إجراء  -

  .اتخاذ البنك اإلجراءات القانونية ضد العميل  -

  -:حسابات االئتمان المعاد جدولتها  -3

   -:حسابات االئتمان المعاد جدولتها تصنف على الوجه التالي  

ة     - ر المنتظم ابات غي بق تصنيفها ضمن الحس م يس ي ل دولتها الت اد ج ابات المع الحس

ا مؤشرات       تصنف ضمن الحسابات دون الم الم ينطبق عليه دير م ل تق ستوى على أق

ة         من فئ نيفها ض توجب تص ي تس رى الت عف األخ رات الض ام أو مؤش دم االنتظ ع

  . الحسابات المشكوك في تحصيلها أو الرديئة

ة           - ة حسب الفئ ر المنتظم تظل الحسابات المعاد جدولتها مصنفة ضمن الحسابات غي

ل وال    داد الكام ى الس ا حت بة له ابات ضمن    المناس ذه الحس نيف ه ادة تص وز إع يج
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  تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 
  

   2008مارس/ البنوك 
  ةالعاشرالطبعة 

  
  

  . ال بعد تقديم مبررات يقبلها المصرف المرآزيإالحسابات المنتظمة 

  -:اعتبارات أخرى عن تصنيف الحسابات  -4
  . تصنف حسابات االئتمان غير المباشر وفقًا لتصنيف حسابات االئتمان المباشر للعميل  -

ان مباشر        - ر      في حالة عدم وجود حسابات ائتم ان غي ل تصنف حسابات االئتم للعمي

  . المباشر له وفقًا لمؤشرات الضعف األخرى السابق ذآرها

ل وانطبقت احد مؤشرات تصنيف        في حالة وجود عدة حسابات ائ   - نفس العمي ان ل تم

ة     الحسابات غير منتظمة على احدها تصنف حسابات العميل األخرى ضمن نفس فئ

دم تصنيف     رر ع زي تب ا المصرف المرآ ة يقبله باب وأدل د أس الم توج التصنيف م

  . حسابات العميل األخرى ضمن نفس الفئة

  )العائد ( احتساب المخصصات وتعليق الفائدة : رابعًا

ة  ) العائد(تعلق الفائدة  -1 المحتسبة على جميع فئات حسابات االئتمان المباشر غير المنتظم

  . مع االستمرار في تعليق الفائدة حتى السداد الكامل لرصيد الحساب

ات    -2 ًا لمتطلب ديها وفق ان ل ابات االئتم ى حس بة عل دير المخصصات المناس وك تق ى البن عل

ارير الما  ايير التق ة        مع ب التالي ن النس ات ع ذه المخصص ل ه ث  ال تق ة بحي ة الدولي لي

دة       تبعاد الفائ د اس د  ( محتسبه على رصيد الحساب بع ة     ) العائ تبعاد قيم د اس ة وبع المعلق

   -:الضمانات التالية

  وفقًا لتقدير اإلدارة    حسابات بشأنها مالحظات  -  

  %20      حسابات دون المستوى -  

  %50    احسابات مشكوك في تحصيله -  

  %100        حسابات رديئة  -  

ن       -3 كل منفصل ع ا بش ر ويفصح عنه ر المباش ان غي ابات االئتم وب مخصصات حس تب

  . مخصصات االئتمان المباشر

   -:تقدير الضمانات على حسابات االئتمان: خامسًا
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  تصنيف االئتمان وتحديد المخصصات 
  

   2008مارس/ البنوك 
  ةالعاشرالطبعة 

  
  

تبعاد الضمانات    ة اس ر المنتظم ان غي ابات االئتم ى حس د المخصصات عل د تحدي وك عن للبن

وع  ) العائد(من رصيد الحساب بعد استبعاد الفائدة التالية  المعلقة وفقًا للنسبة المبينة أمام آل ن

   -:من الضمانات آحد اقصى وبالشروط المحدده لكل منها على النحو التالي

  )المباني واألراضي (الرهون العقارية   -1

بة    تبعاد نس وقيه % 50يجوز اس ا الس ة حسب قيمته ون العقاري ة الره ن قيم د أقصى  م وبح

   -:من رصيد المديونية بالشروط التالية% 50

  .أن يكون العقار مرهونًا من الدرجة األولى لصالح البنك   -

ل أن       - ال توجد أي موانع يصعب أو يتعذر معها بيع العقار المرهون لصالح البنك مث

  . يكون سكنًا خاصًا أو وجود أي موانع أو مشاآل قانونية أخرى بشأنه

تقلين   أن ي  - كون هناك تقييم سنوي للقيمة السوقية للعقار من مصدرين متخصصين مس

  . مع األخذ بالتقييم األقل

   -:األوراق المالية  -2

بة    تبعاد نس وز اس ة  % 50يج ة األخرى المدرج هم واألوراق المالي وقية لألس ة الس ن القيم م

   -:باألسواق وقت تحديد المخصص، وذلك بالشروط التالية

و  - ع األوراق    أن تك ي بي ق ف ك الح ة تعطى البن وآيالت موثق ن وت ود ره اك عق ن هن

اذ   ه أو اتخ وع ل ل دون الرج ى العمي تحقة عل ة المس تيفاء المديوني ة واس المالي

  .اإلجراءات القانونية لذلك

ة      - ع األوراق المالي ك بي ى البن ا عل ذر معه ة يتع ع قانوني اك أي موان ون هن أال تك

  . لصالحه

   -:الءودائع العم  -3

بة     تبعاد نس وز اس ود     % 100يج رط وج ان بش ل االئتم وزة مقاب الء المحج ع العم ن ودائ م

ة     ييل الوديع ة لتس ع قانوني ك أي موان ون هنال ل وال تك ن العمي ة م ة موقع ز وديع ة حج اتفاقي

  .لصالح البنك

   -:الكفاالت البنكية  -4
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بة     تبعاد نس وز اس روطة    % 100يج ر المش ة غي االت البنكي ن الكف اء   م ة لإللغ ر القابل وغي

  . والصادرة من بنوك ذات تقييم دولي مقبول

   -:المعادن الثمينة  -5

يم من مصادر     ةن القيمة السوقية للمعادن الثمينم% 50يجوز استبعاد نسبة    بشرط وجود تقي

ة تعط     وآيالت موثق البنك   يسداد موثوق بها وبشرط حيازة البنك لها بموجب عقود رهن وت

ا  ي بيعه ق ف راءات     الح اذ اإلج ه أو اتخ وع إلي ل دون الرج ة العمي تيفاءًا لمديوني لصالحه اس

  . القانونية لذلك

   -:ملحوظة عامة عند استبعاد الضمانات 

ة يراع    ةأي ضمان   العمالت األجنبي تبعاد   يمن الضمانات الخمس المذآورة يكون تسييلها ب اس

بة  مان     % 10نس ل ض ذآورة لك ب الم ن النس ل م ى األق ت ةعل دوالر  باس مانات بال ثناء الض

  .االمريكي

   -:مالحظات عامة : سادسًا
ي    - ة ف ل الضوابط المبين اتتمث ذه التعليم ى    ه ي عل ي ينبغ راءات الت ن اإلج ى م د األدن الح

ى آل بنك              ديها، وعل ان ل د وضع سياسات وإجراءات تصنيف االئتم ا عن وك مراعاته البن

ا ال يخل       المناسبة لط  ةوضع السياسات واإلجراءات التحوطي   ه بم ة هيكل المخاطر لدي بيع

ات تصنيف        بهذه التعليماتبالضوابط والتعليمات المحددة  د من فئ ة وجود المزي ، وفي حال

ة             وفيقي لمعادل امج ت ى البنك عمل برن دى أي بنك ألغراضه الخاصة ينبغي عل االئتمان ل

  ).  Mapping(تصنيفاته بتصنيفات المصرف المرآزي 

ا والتي   ) العوائد (فوائد تعتبر المخصصات وال  - المعلقة المحتسبة وفقا للضوابط السابق بيانه

ابه،           ى البنك احتس ا يجب عل يعتمدها المصرف المرآزي في نهاية آل عام الحد االدنى لم

ة    ارير المالي ايير التق ات مع ًا لمتطلب ه وفق ديون لدي ك احتساب مخصصات ال ل بن ى آ وعل

ه الخارجي وااللتزام بها بحيث ال تقل عن المخصصات  الدولية وتدقيقها من مراقب حسابات

  .المحتسبة وفقًا لضوابط المصرف المرآزي والمعتمدة منه

  . 6/2007هذه التعليمات اعتبارًا من تاريخيعمل ب    
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نيف    *  -ب ادة تص ا بإع ن رغبته زي ع ر المرآ رف قط ار مص وك بإخط ام البن رورة قي ض

  .تظمة لحسابات منتظمةالتسهيالت االئتمانية من حسابات غير من

ة             اء من تجرب ي لحين االنته ديم بالحاسب اآلل على أن يستمر العمل بنظام المخصصات الق

  .نظام المخصصات الجديد والتأآد من فاعلية استخدامه

    -:على جميع البنوك التقيد بالتالي -جـ
بة عل  - ع المخصصات المحتس ة بجمي ات المتعلق ال البيان ى تحديث وادخ ل عل ديونيات ى العم الم

ة     ر منتظم الء الغي ابات العم ع حس ى جمي تحقة عل توى( المس ي  / دون المس كوك ف مش

ذلك       ) رديئة/تحصيلها د ل ابات من خالل النظام المع وما علق من فوائد او عوائد على هذه الحس

م   م    ) 8(بالحاسب االلي طبقا للتعليمات التطبيقية الواردة بالملحق رق ) 422(بالصفحات من رق

ة في     ) 428(رقم الى  ات المطلوب ع البيان  20/11/2006على أن تنتهي البنوك من ادخال جمي

  . آحد اقصى 

ة     - وح وقيم ان الممن تزويد المصرف آتابيا برأي مراقبي الحسابات القانونيين حول تقييمهم لالئتم

  . المخصصات المحتسبة

  -:البيانات الدورية -د

ا  ) 374(يرجى االطالع على الصفحة     ا      من ب ذه التعليمات،وم ة من ه ات الدوري ب البيان

ي             ديون المشكوك في تحصيلها في الحاسب اآلل تتضمنه من نظام إدخال مخصصات ال

  .  )428-422(صفحة رقم ) 8( المبينة في ملحق رقم 

   -:فوعةداألوراق المخصومة وأقساط القروض المستحقة غير الم -هـ

وآذلك أقساط القروض    حقة غير المدفوعة، المخصومة المستاألوراق  قيمةعدم تسجيل    

ابه       فيالتي استحقت ولم تسدد  دين أو آشف حس ل الجاري م ة    حساب العمي الجاري بقيم

ا   تحقات،  وإنم ذه المس جيل   ه ى تس ل عل ددة            العم ر مس تحقة غي ون مس اب دي ي حس ها ف
)Past due( .  

   

     
                                                           

  10/7/2006تاریخ  98/2006تعميم   *
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  شطب الدیون -ب
  
  

ل   اعدام الدين او عندموافقة مجلس اإلدارة أو من يفوضه   -1 اجراء تسوية مع العمي

ل     زء او آ طب ج ا ش ب عليه ن يترت د   م دين او الفوائ ل ال وك   اص بة للبن بالنس

ة في          ،الوطنية ة العامل وك األجنبي روع البن بقة لف وموافقة المرآز الرئيسي المس

  .قطر 

ديون        يجب على جميع   -2 التي  البنوك اخطار مصرف قطر المرآزي عن اعدام ال

التسويات التي يترتب  أو إجراء الف ريال قطري فأآثر للعميل الواحد  100تبلغ 

ى   قبل اعدام الدين أو ابرام التسوية بشهر واحد    كوذل تلك الديونعليها اعدام  عل

لم يتلق البنك   وإذا 451صفحة  12ملحق )  1إ ت (االقل وفقًا لنموذج االخطار 

أي اعتراض من قبل المصرف على اعدام الدين او التسوية خالل شهر واحد من 

ام     دين او اتم تاريخ اخطار المصرف يمكن للبنك ان يستمر في اجراءات اعدام ال

  .التسوية

ا    -3 غ قيمته ي تبل طبها الت راد ش ديون الم ن ال ل م ال قطري أق ف ري ة أل ل مائ للعمي

  . في نهاية العامف قطر المرآزي بها مصر إعالميتم  الواحد

ى تسويتها مع        إال يتم شطب الدين ال   -4 ة المتفق عل بعد االنتهاء من تسديد المديوني

  .العميل

  -:الديون المعدومة المستردة -5

م استردادها لكل او لجزء من               الغ التي ت ة المب وك بإدخال قيم ام البن لوحظ عدم قي

ر السلبي في          قيمة ديون سبق و ه االث ان ل ا آ بعض العمالء مم قام البنك بإعدامها ل

ا ودرجة تصنيف العمالء       الغ المصرح عنه ديون المستردة   أصحاب صحة المب ال

  .لدى البنوك 
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ل              م استردادها سواء آانت تمث الغ ت ة أي مب وك بإدخال قيم ام البن نرى ضرورة قي

ه من خالل نظام          ن سبق اعدام ة دي ة بالحاسب    جزء او آامل قيم ديون المعدوم ال

  ).25/10/2007( هذه التعليماتااللي وذلك بأثر رجعي لفترات سابقة لتاريخ 

  -:بيانات ديون تم شطبها خالل سنوات سابقة  -6

ا        ي طبق ما يتم شطبه من ديون يتم إدخال بياناته في النظام المعد لذلك في الحاسب اآلل

د    ة صفحة    ) 279(صفحة  ) 7(للتعليمات الواردة في البن  )422(والتعليمات التطبيقي

   . )8(ملحق 
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  السياسات والتركزات االئتمانية -ـج

  
  

  -:السياسات االئتمانية  -1

وذلك مراجعة االستراتيجيات والسياسات االئتمانية من وقت الى اخر  یجب على البنك      

  . بهدف التقليل من مخاطر االئتمان والمحافظة على حقوق المودعين

  -:على أن تراعى النقاط التالية  

 .حسب النوع حدود توزیع االئتمان -

 . حسب العميل الواحد والمجموعة االئتمانية اتالحدود القصوى للترآز -

  .الحدود القصوى الجال االستحقاق  -

  .اسس قياس آفایة الضمانات ومالءة العمالء  -

  ). المطلوب استيفائها من العميل(الحد االدنى لالستعالم والبيانات المالية   -

ابا   - يم وتصنيف حس ات   اسس تقي ات ووضع دراس ات وفئ ى مجموع ان ال ت االئتم

  . متكاملة عن العمالء

ة       - ادة الجدول ویات، اع ان، التس د االئتم نح وتجدی راءات م طبصالحيات وإج  وش

  . الدیون

  . الحدود والضوابط الخاصة بتسهيالت االطراف ذات العالقة  -

  . قياس وموازنة مخاطر التسعير  -

  . سات وتقييم مخاطر االئتمانان یكون لدیها قسم للدرا  -

   -:الترآزات االئتمانية  -2

  -:تعاریف 2/1    

ة   2/1/1 هيالت االئتماني ي  :التس ر      ه رة وغي ة المباش ل االئتماني ات العمي ة التزام آاف

  :المباشرة على أساس الممنوح أو المستخدم أیهما أآبر، وتشمل

دى  - ةل وك التجاری روض واألور  -:البن دین والق اري م ومةالج  اق المخص
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ابات الم تندیة    وفةكشوالحس ادات المس االت واالعتم والكف

ات   ن عملي ا م والت وغيره ة   والقب رفية ذات الطبيع مص

ود      التزامات المماثلة، آما تشمل   ود الصرف األجنبي وعق عق

ا     ب عليه ي یترت ارات الت ة والخي ود اآلجل دة والعق عار الفائ أس

  . مخاطر ائتمانية

دى  - المل وك اإلس ناع و : يةالبن اومات واالستص ات والمس ل المرابح التموی

ة  وعقود اإلجارة  المتناقصة المضاربات والمشارآات ب التمویلي

واالعتمادات المستندیة والكفاالت وغيرها من  المنتهية بالتملك 

  . عمليات التمویل اإلسالمية

ن اطراف أي فرد بصفته الشخصية او ولي طبيعي للقصر او وآيًال ع:لـــالعمي  2/1/2

ة        ى تسهيالت ائتماني ة تحصل عل اخرى او مؤسسة او شرآة خاصة او حكومي

   .من البنك 

2/1/3  

2/1/4  

  .سنة 18الذین لم یبلغوا سن  : القصر األوالد والبنات

  .القصر وغير القصراألوالد والبنات والزوجة، أو الزوج، : أفراد العائلة

د  2/1/5 ل الواح ة للعمي ة االئتماني ن   :المجموع ر م ر او اآث مل عنص ي تش ي الت ه

   -:العناصر التالية

  .التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعميل -

ل  - ي یكون العمي ترآة الت ابات المش ة الممنوحة للحس التسهيالت االئتماني

  .احد أطرافها

ل       - ة من العمي ة المملوآ التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمؤسسات الفردی

  .أو بكفالتها

ل      - ون العمي ي یك امن الت رآات التض ة لش ة الممنوح هيالت االئتماني التس

  . شریكًا فيها

ون   - ي یك يطة الت رآات التوصية البس ة لش ة الممنوح هيالت االئتماني التس
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  .العميل شریكًا متضامنًا فيها

ل         - ك العمي ة الممنوحة لشرآات المساهمة،  التي یمل التسهيالت االئتماني

  . ویساهم في االدارة لهارأسمامن % 30نسبة 

دودة  - ئولية المح رآات ذات المس ة للش ة الممنوح هيالت االئتماني التس

بة    ل نس ك العمي ي یمتل هم الت ه  % 50والتوصية باالس مالها ول ن راس م

  .  تها اتأثير على قرار

ك،          - ل في البن م العمي ذین یكفله ة الممنوحة للعمالء ال التسهيالت االئتماني

  .لقانوني لهؤالء العمالءأي آان الشكل ا

ين     - رى إذا تب ة اخ راف مدین ة اط ة ألی ة الممنوح هيالت االئتماني التس

ل      ة نفس مخاطر العمي وفي  . للمصرف او البنك بأن مخاطرهم االئتماني

ى         ه ال ل بتحویل وم أي عمي زام یق ة أي الت جميع الحاالت یتم احتساب قيم

ن باب م ن األس بب م ة ألي س راد عائلت د أف اب أح دود  حس من ح ض

دى      ل ل ذا العمي ة له الترآزات االئتمانية المسموح بها للمجموعة االئتماني

  . البنوك

   -:ائتمان األطراف ذات المصالح المتداخلة وتشمل على  2/1/6   

   -:*المالكون والمساهمون الرئيسيون  -

بة     ون نس ذین یملك ية و  % 5ال فتهم الشخص ك بص مال البن ن رأس األوالد أو /م

ا ات و  توالبن ر والزوج ا     /القص ؤالء فيه ك ه ي یمتل رآاتهم الت اتهم وش أو مؤسس

  .من رأسمالها% 50

  . من رأسمالها % 50التي یمتلك البنك نسبة : الشرآات التابعة -

 .أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في البنوك اإلسالمية -

م آبار  الموظفو  - ة ال    ن الرئيسيون ه رئيسية  المسؤولين بالبنك وذو المراآز اإلداری

دیر     و او الرئيس التنفيذي العام مثل المدیر ذیين وم دراء التنفي نوابه ومساعدیه والم

                                                 
 452صفحة  )13(في ملحق رقم  تفاصيل المساهمون الرئيسيون* 
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یشغلون   ار المدراء الذینبمن آن براتب و بدون راتب وغيرهم التدقيق والمستشاری

ام اإلداري   ن النظ ين م ز تب ذي  مراآ رئيس التنفي ى    أو ال أثير عل أنهم أصحاب ت ب

دب أو مجلس     مدیرالإلى یرهم قرارات البنك أو یرفعون تقار العام أو العضو المنت

  .اإلدارة أو إلى اللجان المنبثقة من مجلس اإلدارة

 .من رأسمالها% 50إلى % 20التي یمتلك البنك نسبة : الزميلةالشرآات    -

 .أعضاء مجلس إدارة البنك   -     

       .مدققوا الحسابات الخارجيين   -     

   -:زات االئتمانيةالحدود القصوى للترآ2/2

د       2/2/1 ك الواح ا البن ي یمنحه ة الت هيالت االئتماني د األقصى للتس اوز الح ب أن ال یتج یج

  .البنك واحتياطياتهمال رأسمن % 20للمجموعة االئتمانية للعميل الواحد عن 

ا البنك للمجموعة        2/2/2 ة التي یمنحه یجب أن ال یتجاوز الحد األقصى للتسهيالت االئتماني

   .رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 10ئتمانية للمساهم الرئيسي الواحد عن اال

ة الممنوحة للمجموعة       2/2/3 تثمارات والتسهيالت االئتماني یجب أن ال یتجاوز إجمالي االس

  .رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 25االئتمانية للعميل الواحد عن 

وال ا یجب ان الیتجاوز الحد األقصى   2/2/4 ة الواحدة من       لألم دى الشرآة الزميل ة ل لموظف

ا بالنسبة للشرآات     % 25ائتمان واستثمارات عن  ه، أم من رأسمال البنك واحتياطيات

  . 214صفحة  3/6التابعة فيجب االلتزام بالسقوف الواردة في البند 

دراء والموظفين          2/2/5 ا للم ة منه ة وخاصة التجاری ة تسهيالت ائتماني الیجوز للبنك منح أی

اً         ية وفق راض شخص ك ألغ وظفي البن ة لم روض الممنوح دا الق ا ع ه، م وائح  لدی لل

ك    ي البن ة ف املين الداخلي ة   الع س اإلدارة أو اإلدارة العام ن مجل دة م روع والمعتم لف

ل أو   األجنبية البنوك بحيث ال تتجاوز في جميع االحوال الحد األقصى إلجمالي التموی

  .  مليون ریال قطري 2.5التسهيالت 

 .ال یجوز للبنك منح أیة تسهيالت ائتمانية لمدققي حساباته الخارجيين وأفراد عائالتهم 2/2/6

هم      2/2/7 دة بضمان االس ة جدی هيالت ائتماني ل تس نح أي عمي دم م ة ع وك الوطني ى البن عل



-      -  
                المخاطر المصرفية                                                             اإلشراف المصرفيتعليمات  –الباب السابع 

  الئتمانيةالسياسات والتركزات ا                                                                                               
  

  2008مارس/ البنوك 
 ةالعاشرالطبعة     

  

  .االئتمانية الخاصة بالبنك المانح للتسهيالت

دیها ترتيبات بالحدود القصوى للمجموعة    یجب أن تلتزم فروع البنوك األجنبية التي ل 2/2/8

  .االئتمانية المعتمدة من المصرف

ه          2/2/9 د ومجموعت ل الواح وح للعمي ان الممن د االئتم ب أن الیزی االت یج ع الح ي جمي ف
ذا     مليون ریال آحد أقصى3000االئتمانية من جميع البنوك عن * نح ه تم م على أن ی

ایير المصرفي ًا لألسس والمع ان طبق ل االئتم ليمة، یعم اتبة الس د التعليم ذا البن ي ه  ف

   12/2007اعتبارًا من 

رأسمال البنك واحتياطياته أو اآثر من % 10یعادل  أو تمویل الیجوز منح أي قرض 2/2/10

ل      دة استحقاق القرض أو التموی ة مصرف      10التي تتجاوز م د موافق سنوات، إال بع

  . قطر المرآزي

اتهم     أال یتجاوز إجمالي قيم 2/2/11 ع عمالء البنك ومجموع ة سقوف االئتمان الممنوحة لجمي

ة     هيالت إئتماني ى تس لوا عل ذین حص ة ال ن  % 10االئتماني أآثر م ك  ف مال البن رأس

  .رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 600عن  واحتياطياته

ة    2/2/12  أال یتجاوز إجمالي قيمة سقوف االئتمان الممنوحة لألطراف ذات المصالح المتداخل

  .راسمال البنك واحتياطياتهمن % 100عن 

  .أعاله 2/2/12و  2/2/11وتستثنى فروع البنوك األجنبية من الحدود في البندین 
  

   -:یستثنى من هذه التعليمات مایلي

 

 

 

 

 

 

ة والمؤسسات    التسهيالت االئتمانية الممنوحة   - ة من    للحكوم ة أو المكفول الحكومي

  . قبلها

تمانية المغطاة بودائع أو تأمينات نقدیة وفي حالة زیادة  التسهيالت التسهيالت االئ -

تبعاد الجزء المغطى  تم اس ة المحتجزة ی ات النقدی ع والتأمين ة عن الودائ االئتماني

ى أن     اص، عل فقط مع وجوب الحصول على تفویض خطي بالحجز وإجراء التق

  . ترفق نسخ من المستندات المؤیدة لهذه التغطية
                                                 

  5/12/2007تاریخ  237/2007تعميم رقم  *
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ة ذات مرآز     ةت االئتمانية المغطاة بكفاالت بنكيالتسهيال - من بنك أو مؤسسة مالي

د استحقاق        دفع عن ر مشروطة وت نقض وغي مالي جيد وتكون الكفالة غير قابلة لل

  .التمویل أو تجدد تلقائيًا حتى التسدید التام

  . آفاالت العطاءات  -

  .التسهيالت االئتمانية الممنوحة للبنوك -

  -:افيةإضضوابط  -3   

وح    3/1 قف الممن ى الس ة عل زات االئتماني وى للترآ دود القص ب الح يدتحتس  أو رص

ة  االمدیوني ر وی أیهم ن  تاآب ة م يد المدیوني ون رص دة  األصلك ي   أووالفائ د ف العائ

ى  باإلضافةالبنوك اإلسالمية  الغ    إل ة مب ة     أخرى أی ى المدیوني العموالت  تسجل عل آ

  . والغرامات أو غيرها

د      یجب أ  3/2 د بع ة للتجدی ن تكون سقوف االئتمان الممنوحة للعمالء لمدة سنة واحدة قابل

  . إعادة التقييم ما لم یذآر في االتفاقية المبرمة بين البنك والعميل غير ذلك

  -:ویستثنى من ذلك

 يـــكوك فـــتوى والمشــــأو المدیونيات الناشئة عن حسابات دون المس القروض  -

  .تحصيلها والردیئة

  . المؤسسات الحكوميةو الحكومة قروض -

ة    3/3 زات االئتماني ة للترآ ات الدوری ي الصفح البيان ة ف اب ) 376-375( اتمدون ن ب م

  .البيانات الدوریة

  -):البنوك التجاریة(ضوابط منح االئتمان في شكل جاري مدین أو آشف الحسابات الجاریة  -4

دین أو     یجب على جميع البنوك وضع ضوابط وشروط ل       ى شكل جاري م منح االئتمان عل

آشف الحسابات الجاریة بحيث یقتصر ذلك على األوجه التالية، مع ضرورة التأآيد على عدم 

   -:تجاوز العمالء للسقوف الممنوحة لهم نهائيًا

  -): Working Capital( تمویل رأس المال العامل  4/1

     وشيكات تحصيل من بضائع ومستحقات ماليةیتضمن تمویل عناصر الموجودات المتداولة للشرآات   
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  -:في ذلك مایلي ىوخالفه ویراع           

قطر  وتعليمات مصرف   لسياسات االئتمان بالبنكوضع سقوف للعمالء تجدد سنویًا وفقًا  -

 . المرآزي

ة            - ام لمراقب ة خالل الع ة بصفة دوری ة للشرآات الممول ات المالي تيفاء البيان على البنك اس

دف ى     ت افة إل دیها باإلض ة ل تحقات المالي ات والمس زون والمبيع ة المخ ة وحرآ قاتها النقدی

ا یحث المصرف      ا، آم ة له هيالت الممنوح د التس د تجدی ة، وخاصة عن ا المالي مراآزه

الي          عها الم يم وض ة لتقي رآات الممول ة للش ة دوری ارات ميداني راء زی ى إج وك عل البن

ة، وان یعمل ا   ى المخزون        لبنك ومتابعة األصول الممول امين عل والص الت ر ب ى تجيي عل

 .  لصالح البنوك الممولة لهذا المخزون

  . الئتمانية المنتظمةمنح هذا النوع من االئتمان للشرآات ذات الحسابات ا  -

ودات              - ل الموج ي تموی رى ف وك األخ ارآة البن دى مش ن م ك م ق البن ى تحق ل عل العم

   .المتداولة التي یمولها البنك للعميل

  -:Liquidating Facility-Selfتمویل الدفعات المحولة والمشروعات تحت التنفيذ 4/2  

   -:تمویل عقود المقاوالت   -

ك         یتضمن تمویل الدفعات الخاصة بالمشروعات تحت التنفيذ، ویجب أن یراعى في ذل

   .الخاصة باالئتمان الممنوح لقطاع المقاوالت المرآزيقطر  مصرفتعليمات 

  -:یل الدفعات المحولةتمو   -

ق        واالت ح ك بح ة للبن رى المحول دفعات األخ ارات وال ات اإلیج ل دفع یتضمن تموی

  .ویراعى في ذلك وضع سقوف للتمویل ،رسمية

  -:) Margin Trading( والعمالت والسلع والمعادن المتاجرة في األوراق الماليةتمویل  4/3

اجرة ف          رض المت الء بغ ابات العم ف حس من آش ة یتض الت ي األوراق المالي والعم

  .المرآزيقطر والسلع والمعادن وفق الضوابط المحددة لذلك من مصرف 

  :-)Collateralised(آشف الحسابات بضمانات نقدیة وآفاالت بنكية 4/4
  تغطي  یتضمن آشف الحسابات بضمان ودائع او آفاالت وتعهدات بنكية غير مشروطة        
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دها با    ة من          المدیونية مع فوائ االت البنكي ى أن تكون الكف ات عل ع األوق لكامل في جمي

  .بنوك ذات تصنيف دولي مقبول

   -:)Emergency(ألغراض طارئةآشف الحسابات  4/5

آشف الحسابات الجاریة لكبار عمالء البنك من ذوي المالءة المالية بشكل مؤقت    4/5/1

دیر   لفترة التزید عن ثالثة اشهر في آل مرة یكشف فيها الحساب بشرط موافقة الم

د   رة اخرى اال بع ًا، وبحيث ال یسمح بكشف الحساب م ه آتابي ن یخول ام أو م الع

روط          وابط وش ع ض ك وض ى البن ل، وعل ابقًا بالكام وف س يد المكش داد الرص س

امالتهم مع    وضمانات مناسبة لكشف هذه الحسابات تتناسب  مع مالءة العمالء وتع

هيال  ذه التس نح ه ى أال تم ك، وعل ن ذوي  البن الء م دود وللعم ي اضيق الح ت اال ف

  .التصنيف االئتماني الممتاز 

ة   آشف حساب 4/5/2 بهم المحول ل روات د  عن شهر      ات االفراد مقاب رة ال تزی  ینللبنك لفت

رة اخرى       ادة آشف الحساب م وبما الیتجاوز راتب شهرین، وبحيث ال یسمح باع

  . اال بعد سداد الرصيد المكشوف السابق 

  . 10/2005یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من                

  -:مختلفة بضمانات عينيةآشف الحسابات ألغراض  4/6  

ن            الفقرات م ذآوره ب ك الم ر تل رى غي راض اخ وفة ألغ ابات المكش من الحس وتتض

   -:ویشترط لكشف هذه الحسابات ما یلي )4/5 -4/1(

من  %) 15(بات في أي وقت نسبة    اال یتجاوز اجمالي االرصدة المدینة لهذه الحسا -

  .رأسمال البنك واحتياطياته
  %.100أن تكون المدیونية مع فوائدها مغطاه بضمانات عينية بنسبة تزید عن   -

   .الحسابات تجدد سنویًا على االقلأن یتم تحدید سقوف ائتمان لهذه   -

  .تازةان یكون اصحاب هذه الحسابات من ذوي القدرة والسمعة المالية المم  -

  . أن تكون من الحسابات جيدة الحرآة وال یكون الصحابها أي حسابات ائتمان مصنفة  -

وك االخرى عن            - ائر للبنك او للبن ابات تحقيق خس ذه الحس   أال یكون قد سبق الصحاب ه

  .مدیونيات سابقة لهم سواء في أصل الدین او الفائدة
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   -:االستثناءات 4/7

  -:ما یلي من هذه التعليمات  یستثنى  

  الحسابات الحكومية -

  .الحسابات المكفولة من الحكومة بكفاالت غير مشروطة -

  .حسابات المؤسسات الحكومية وشبة الحكومية -

  -:تسجيل اقساط قروض مستحقة غير مدفوعة 4/8

تندیة      ادات مس التسجل اقساط االلتزامات المستحقة غير المسددة عن قروض او اعتم

من االلتزامات على حسابات الجاري مدین او آشف الحسابات    او آفاالت او غيرها

   ). Past due(  تسجل آالتزامات مستحقة غير مسددة وانما یجب ان ،بهذه االلتزامات

فحة    4/9 ي الص ة ف ة مدون ات الدوری ذه   ) 376(البيان ن ه ة م ات الدوری اب البيان ن ب  م

  .التعليمات

   -:شراء القروض من داخل أو خارج قطر  -5

تكون تلك القروض من تصنيف عند رغبة البنك شراء قروض من خارج قطر یجب أن   -

  ."أ"فئة

ل صاحب             - ة العمي وفي حال شراء البنك قروض من داخل قطر یجب أن تكون بموافق

  . القرض

   -:االئتمان الممنوح لقطاع المقاوالت -6

   -:االلتزام بالتاليیجب على جميع البنوك في حالة تقدیم تمویل لقطاع المقاوالت     

ذا الغرض حساب مستقل           - تح له ى حده وان یف ل عل تمویل آل مناقصة أو مشروع للعمي

ل الحساب       لتمویل آل مشروع، تحول إليه الدفعات النقدیة الخاصة بالمشروع بحيث یقف

 . عند انتهاء المشروع وسداد التمویل بالكامل

ل مث  - ل األصول الرأسمالية للعمي ة تموی ل في حال نح تموی ات یم دات واآللي ل شراء المع

 . متوسطة إلى طویلة األجل) أو ما یقابلها في البنوك اإلسالمية(مستقل في شكل قروض 

ه       - ميًا إلي روعات رس رادات المش ل إی ن تحوی ل م نح التموی ل م ك قب ق البن یجب أن یتحق
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ة مصا   در السداد  بموجب حواالت حق، وابالغ جهات اإلسناد بذلك، وان یتحقق من آفای

  . والضمانات والكفاالت الشخصية لتغطية التمویل المقدم ودفعات سداده

  -:الكفالة الشخصية للشرآاء في الشرآات ذات المسؤولية المحدودة  -7

ي         امنين ف ردین ومتض ية منف رآاء الشخص ع الش ة جمي ى آفال رى ضرورة الحصول عل ن

وغهم سن الرشد،     الشرآات ذات المسئولية المحدودة وآفالة أولياء ا لشرآاء القصر لحين بل

ـة    ة عدم رغب ررة           وفي حال االت یجب أن تكون األسباب مب ك الكف ى تل البنك الحصول عل

  .وتدون األسباب في دراسة طلب التسهيالت

  -:الممنوحة للعمالء االئتمان اتآشوف حساب -8

ع حسابات     ًاعلى جميع البنوك إرسال آشوف      ان شهریة لجمي ى   بأنو االئتم ة إل ا المختلف  اعه

  .حسابالالعميل صاحب 

  -):البنوك اإلسالمية(حسابات جاریة مكشوفة   -9

ق آشف            ا عن طری یجب على جميع البنوك اإلسالمية االمتناع عن تقدیم تمویل لعمالئه

   -:حساباتهم الجاریة، إال بصفة مؤقتة ووفق الحاالت التالية فقط

دى البنك      آشف الحساب الجاري للعميل مقابل - ل ل ة للعمي وجود ودائع أو أرصدة دائن

ع  ى الودائ اح عل ك أي أرب ع البن دم دف ل، شریطة ع تغطي الرصيد المكشوف بالكام

 . اواالرصدة الدائنة التي تساوي األرصدة المكشوفة خالل فترات الكشف

ا بشرط أال           - ان عليه ات االئتم ة نتيجة خصم مسحوبات بطاق آشف الحسابات الجاری

ان،     یتجا ة االئتم وز الرصيد المكشوف في أي وقت من األوقات السقف المحدد لبطاق

ا یشترط أیضًا وجود        ه الخصم، آم وأال تتجاوز فترة الكشف نهایة الشهر الذي تم في

ة للتسييل          ة قابل ة شهریًا للبنك أو ضمانة نقدی رواتب أو مصادر سداد للعمالء محول

 . تغطي سقف السحب المسموح به للبطاقة

ة       - ومين نتيج اوز الي يرة ال تج رات قص ارئ ولفت كل ط ة بش ابات الجاری آشف الحس

ك،       ل تسجيلها لحساب البن ة قب صرف رواتب موظفي الحكومة والمؤسسات الحكومي

د خصم أي التزامات أو        ل بع على أال یتجاوز الرصيد المكشوف صافي راتب العمي
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  . أقساط شهریة عليه

ة بشكل     - ر         آشف الحسابات الجاری ى أن یق ل إسالمية عل ات تموی طارئ نتيجة لعملي

  . ذلك من قبل اللجنة الشرعية

ة         ة المالي رض الغرام زي بف ر المرآ يقوم مصرف قط ادة  وس ي الم ا ف المنصوص عليه

م  105 انون مصرف قطر المرآزي رق نة  33من ق ة  2006لس وسوف تحتسب الغرام

د      عن آل یوم یكشف فيه الحساب الجاري ألي عميل ف ذآورة في البن ر الحاالت الم  9ي غي

  .فةفي حالة المخالأعاله 

   -:شروط عقد االئتمان والمستندات -10

تندات          ود واألوراق والمس ى العق ة عل روط الواجب تيفاء الش وك اس ع البن ى جمي یجب عل

  -:الالزمة باالئتمان مثل 

ه مع    توقيع العمالء والكفالء على جميع صفحات عقود االئتمان والم - ستندات الخاصة ب

راف   ل األط د آ الء ( تزوی الء والكف ود       ) العم ذه العق ن ه خة م ه بنس ا یخص ل فيم آ

ا حسب األصول المصرفية      والمستندات آأوراق ثبوتية لهم مع توقيع وختم البنك عليه

 . المتبعة

  . تدوین تاریخ العقود والتوقيع عليها  -

ة     - ى ای الء عل الء والكف ع العم ول توقي دم قب يكات او أوراق  ع تندات او ش ود او مس عق

 .قبض او استمارات آفالة على بياض، ویجب ان تعبأ جميع الخانات الخاصة بكل منها

ة  ا جاء     وفي حال المخالفة سيترتب على البنك المخالف توقيع الغرامات المالي حسب م

   . 2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم  105في المادة 

ا أعاله  ة یجب تعبئ  - ار إليه تندات المش ود والمس ع العق ي جمي واردة ف ات ال ع البيان جمي

ود             ذه العق ع صفحات ه ى جمي ك عل د ذل الء بع ع العمالء والكف واریخ وتوقي وتدوین الت

راف    ل األط د آ ع تزوی ة م تندات المطلوب الء(والمس الء والكف ا یخصه  ) العم ل فيم آ

أوراق ثبوتي  تندات آ ود والمس ذه العق ن ه ا   ةبنسخة م ك عليه تم البن ع وخ ع توقي م م له

  . حسب األصول المصرفية المتبعة
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الء         -     ع العم ة م ود المبرم ة العق مية لكاف ة الرس ي اللغ ة ه ة العربي ون اللغ اة أن تك مراع

ة              ود بلغ رام عق ة إب م، وفي حال أي شكل من أشكال التعامل معه ة ب داخل قطر والمتعلق

اذج مزدوجة بالل   ة،  یجب أن یصحب النص       أجنبية واستخدام نم ة واإلنجليزی ة العربي غ

ك               ام تل ة هي األساس في تفسير أحك ة العربي ى أن تكون اللغ ة عل ة العربي ة باللغ ترجم

  . العقود

   -:التمویل العقاري -11

   -:تعریف التمویل العقاري 11/1

اء    من البنك هو التمویل المقدم      واع شراء مختلف    أوبهدف بن اني   أن ارات  توس  أوالمب يع عق

  .قائمة

  -:العقاري  لألشخاص والشرآات منح التمویل ضوابط 11/2

  -:تمویل شراء المباني الجاهزة 11/2/1

  . آحد أقصى من تكلفة الشراء% 65یجب أال یتجاوز تمویل البنك               

   -:تمویل مشروعات بناء المباني 11/2/2

ك      ل البن اوز تموی ب أال یتج ن % 65یج ى م د أقص ة   آح الي تكلف إجم

بة الباقي وفير النس ل ت ى العمي روع وعل ادره الذاتي ةالمش ن مص ة(  ةم  قيم

  ).البناء المبلغ المتبقي من تكلفة+ األرض 

ة الذاتي11/2/3 ادره المالي ن مص روع م ي المش ل ف ة العمي تخدام حص ك اس ى البن ة            عل

ة األرض ( اء   + قيم ة البن ن تكلف ي م غ المتبق ل ا) المبل ل  قب ي تموی دء ف لب

  .البنك

  -:جميع العمالءلالمقدم  العقاري إلجمالي التمویل األقصىالحد    11/3

من مجموع   % 15 أو رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 150: البنوك التجاریة 11/3/1

  . ودائع العمالء ایهما اقل

وك  11/3/2 ن ": اإلسالميةالبن ل م وع آ ابي لمجم ن % 150المتوسط الحس مال م رأس

ه  ك واحتياطيات الء % 15و  البن ع العم ن ودائ تثناء  " م ع اس م



-      -  
                المخاطر المصرفية                                                             اإلشراف المصرفيتعليمات  –الباب السابع 

  الئتمانيةالسياسات والتركزات ا                                                                                               
  

  2008مارس/ البنوك 
 ةالعاشرالطبعة     

  

  .رصيد التمویل العقاري غير المستثنى منالمؤجلة  األرباح

  .10/2005اعتبارًا من ) 11/3/2(یعمل بالتعليمات الواردة في البند

اً  للسقف المحدد   األقصى وسيتم فرض غرامه مالية على آل بنك یتجاوز الحد  ا جاء   ل وفق م

  .2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم  105دة في الما

 -:یلي ما أعالهیستثنى من التعليمات المذآورة  11/4

  . التمویل العقاري المقدم لمشاریع الحكومة ومؤسساتها 11/4/1

اء     11/4/2 اولي البن دم لمق ل المق ازالتموی ام     إلنج اعين الع ة للقط اریع العقاری المش

  . والخاص

   -:مویل العقاري الذي تقابله أي من الضمانات التاليةالت 11/4/3

  . المؤسسات الحكومية أوضمان من الحكومة   -

ى أن     - دي عل ت   دال یزی ضمان نق ل المس ذا      أليى ثنالتموی ة ه مشروع عن قيم

  . الضمان

نق    آفالة مصرفية   - ة لل ر قابل ر مشروط   و ضغي وك  ال أحد  صادرة من   ةغي بن

وي  الي ق ز م ة  ةقابلذات مرآ ل لكامل قيم داد العمي ًا لحين س د تلقائي للتجدی

  . الدین المستحق

نفس شروط      - التمویل العقاري الشخصي مقابل رواتب العمالء والتي تخضع ل

  . بنك د الئحة التسهيالت االئتمانية لألفراد المطبقة في آلعواقو

وك عد     تمثل هذه التعليمات الحدود القصوى التي             ى البن ا، یجب عل و لكل بنك   م تجاوزه

ًا            ل، علم ذا التموی اري للحد من مخاطر ه ل العق ًا للتموی ر تحفظ وضع سياسة ائتمانية أآث
ذ             ددة به وابط المح قوف والض اوز الس ك یتج ل بن ى آ ة عل ات مالي رض غرام يتم ف ه س  هبأن

  .التعليمات

  .من هذه التعليمات  من باب البيانات الدوریة) 377( ةتفاصيل احتساب النسبة مبينة في الصفح 11/5

ادة                 ًا للم ات وفق اوز التعليم ال تج ي ح ات ف تطبق الغرام ر     105وس رف قط انون مص ن ق م

م    زي رق نة  33المرآ ة صفحة     2006لس ات المالي اب الغرام ي ب ين ف و مب ا ه ن  362آم م

  .هذه التعليمات  
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   -:تمویل االآتتاب في رؤوس أموال الشرآات تحت التأسيس -12

د          وك المعتم ن للبن الء   يلتلق ةیمك ل العم اب تموی وال االآتت ر (أم ن غي م

ين ت       ) المؤسس ة تح اهمة العام رآات المس وال الش ي رؤوس أم اب ف رض االآتت بغ

ة     ألوراق المالي ة ل وق الدوح ي س همها ف يتم إدراج أس ي س يس الت وابط   التأس ًا للض وفق

  -:والشروط التالية

ي    12/1 بة ثلث ل نس غ)  ⅔(تموی اوز  المبل ا ال یج ه بم اب ب ي االآتت ل ف ب العمي ذي یرغ ال

موح  ى المس د األقص هالح اب ب د لألآتت خص الواح ى  للش ة االول ن الدرج ه م  وأقارب

ك، وال     دى البن ة ل اباته الدائن الل حس ن خ اقي م ث الب ل الثل وفر العمي ى أن ی عل

ل     ة للعمي رى ممنوح هيالت أخ تخدام تس روض أو اس دیم أي ق ك تق وز للبن یج

وفير ل أي   لت ة العمي ل     )⅓ (  حص ن تموی ر م ل أآث نح العمي وز م ا الیج ،  آم

د   رآة الواح ي الش اب ف د لالآتت ل    ةواح يص التموی ن تخص ق م ك التحق ى البن ، وعل

  . مباشرة لالآتتاب

رة       12/2 ه مباش ول إلي ا أن تح من به ة یض وفير آلي ل ت نح التموی ل م ك قب ى البن ب عل یج

  .العميلاألموال الفائضة عن التخصيص الخاصة ب

ة        12/3 وق الدوح دى س ه ل ة مقبول ة قانوني وفير آلي ل ت نح التموی ل م ك قب ى البن ب عل یج

ل       ة للعمي هم المخصص ع األس ي بي ق ف ك الح ون للبن من أن یك ة تض ألوراق المالي ل

ماح      دم الس من ع ا یض ل وبم ى العمي وع إل دون الرج ت ب ي أي وق ك ف اب البن   لحس

هم    ذه األس ي ه رف ف ل بالتص ى  ال بتصإللعمي ك عل ول البن ك و بحص ن البن ریح م

  . إیرادات البيع 

ة  12/4 وال الفائض د رد األم د   بع ل بع ائض للعمي ود ف ة وج ي حال يص وف ن التخص ع

ي        ا ف ل، أم اب العمي ي حس ور ف ى الف ائض عل رد الف دها ی ة بفوائ يل المدیوني تحص

ز            ذا العج داد ه ل س ن العمي ك م ب البن ة فيطل يل المدیوني ي تحص ز ف ود عج ة وج حال

ييل   ك بتس وم البن همأو یق هر     ةالمخصص األس الل ش ة خ ة المتبقي ة المدیوني ه بقيم ل

ا             ع م اة توزی ع مراع ة  م ألوراق المالي ة ل وق الدوح ي س هم ف اریخ إدراج األس ن ت م
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الء         ع العم ى جمي دیونيات عل ذه الم داد ه رض س هم بغ ن أس ييله م ك بتس وم البن یق

دیونياتهم،   ب م ة المتببنس ة المدیوني ا أو جدول رض وفق كل ق ي ش ل ف ى العمي ة عل قي

ة      الل ثالث وق خ ي الس هم ف دم إدراج األس ة ع ي حال ك ف ة للبن ة االئتماني للسياس

  . أشهر من تاریخ رد فوائض األموال

اب             12/5 ي حس رآة ف ل ش ي آ اب ف ة باالآتت الء الخاص م العم روض أو ذم ع ق جل جمي تس

لف   روض والس ة الق من محفظ تقل ض ام مس تاذ ع ل(أس ه ب) التموی هل مع ا یس م

روض    ذه الق ى ه ة عل ذمم(الرقاب ا    ) ال ة به هم الخاص ييل األس دادها وتس ة س ومتابع

  .اعاله 12/4البند عند الحاجة وفقًا للضوابط المحدده في 

ل اال      12/6 رات تموی الل فت ق خ وك التحق ع البن ى جمي ب عل بة   یج اوز نس دم تج ن ع اب م آتت

يولة ة أو  الس بة االئتماني زأو النس قوف الترآ ررةس ة المق ات  ات االئتماني اب  تعليم بكت

  . البنوك

ر اال    12/7 ارج قط رآات خ ي الش اهمات ف اب او المس ل االآتت وك تموی ى البن ر عل یحظ

ة  مانات نقدی ي    % 100بض نيف دول وك ذات تص ن بن روطة م ر مش ة غي االت بنكي او آف

       .مقبول

بات األخرى لحين تسویتها مع البنك إدراج حصيلة االآتتاب ضمن بند المطلویجب على البنوك    12/8

  .مدیر االآتتاب

ة    12/9 وابط المبين ق الض اله  تنطب ين      أع رة یتب ر مباش رة او غي ة مباش هيالت ائتماني ى أي تس عل

   -:استخدامها او جزء منها لالآتتاب في رؤوس اموال الشرآات مثل الحاالت التالية
دین أو     - نح جاري م ة او م تثناء     آشف الحسابات ألغراض طارئ ذا الغرض باس قروض له

من المدیونية او قروض مقابل الرواتب حسب % 100تلك المضمونة بحجز ودائع تغطي 

 . النظام المعمول به في البنك بالنسبة لهذا النوع من القروض 

وك           - ذا الغرض مع بن ا له ل لكي یتعامل من خالله آفاالت الدفع التي یصدرها البنك للعمي

 %.100قطر ما لم تكن مغطاة بتأمين نقدي أخرى داخل أو خارج 

اب  في ألغراض أخرى وتبين استخدام العميل له أو لجزء منه   االئتمان الممنوح - في  االآتت

   .األسهم
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  . االئتمان الممنوح من خالل فروع البنك الخارجية او شرآاته التابعة لهذا الغرض  -

وك     ى البن ررة عل ة المق ات المالي رض الغرام وف تف ات  وس ة للتعليم ة الالمخالف مبين

  2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم ) 105(وفقًا للمادة اعاله، 

  -:تمویل االآتتاب في زیادة رؤوس اموال الشرآات -13

ات العمالء             ل اآتتاب وك تموی ه یمكن للبن م بأن ر المؤسسين   (یرجى العل ادة   ) من غي في زی

اهمة   رآات المس وال الش نفس    رؤوس ام ًا ل ة وفق ألوراق المالي ة ل وق الدوح ي س ة ف المدرج

يس      رآات تحت التأس وال الش ي رؤوس ام اب ف ل االآتت روط الخاصة بتموی الضوابط والش

ذه التعليمات  من ) 134(صفحة ) 12(الواردة بالفقرة  نح      ه ل م ، وبشرط ان یضمن البنك قب

  .یقوم بتمویلهم الذینلعمالء التمویل ان تحول اليه مباشرة االموال الفائضة عن التخصيص ل

  .9/2006عليمات اعتبارًا من تیعمل بهذه ال

   -:استمالك أراضى وعقارات نتيجة تسویة التسهيالت االئتمانية -41
رة                 الل فت دیون خ دید ال ة لتس تمالآها نتيج تم اس ي ی ارات الت ذه األراضي والعق ن ه تخلص م ب ال یج

تم   اریخ االس ن ت نوات م الث س اوز ث تمالآها  بموجب    ،الكالتتج ة أو اس رات الحق د لفت وز التجدی ویج

  .موافقة المصرف

   -:مخاطر فوائد القروض -51

ة                     ال القطري والعمالت األجنبي ى الری د عل ادة في أسعار الفوائ ات الح في ظل التقلب

ى        وك، یجب عل ال البن ائج أعم ى نت ومن اجل الحد من المخاطر المحتملة لتلك التقلبات عل

   -:يع البنوك مراعاة مایليجم

د    ــــــــسعر فائدة ثابت على التسهيالت االئتماني تحدید تجنب - ة الممنوحة الجال تزی

دة التسهيالت ومرتبطة بسعر       سنة، بحيث تكون أسعار الفائدة عن  رة خالل م متغي

ره من مؤشرات      إعادة الشراء الذي یحدده المصرف بالنسبة للریال القطري أو غي

ة  أسعار ا لفوائد على العمالت األجنبية، تجنبًا للخسائر التي قد یتحملها البنك في حال

 . ارتفاع أسعار الفائدة خالل مدة التسهيالت

ة الممنوحة           - ى التسهيالت االئتماني دة عل في حالة رغبة البنوك في تثبيت سعر الفائ
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دة  ر سعر الفائ ي تغيي ه ف ك بحق تفظ البن نة، یجب أن یح ر من س نو الآث یًا بحيث س

دة صعودًا      عر الفائ ر س ي تغيي ه ف عر األفضل ل ار الس ي اختي ك الحق ف ون للبن یك

   . أو إجراء عمليات تحوط ألسعار الفائدة أو هبوطًا

ة        - العمالت األجنبي ا ب ا ومطلوباته د إدارة موجوداته وك عن ى البن ب عل  دحأن تیج

ات أسعار الصرف و     تعرضها وجود فجوات  دة سعا ألمخاطر تقلب أو إجراء   ر الفائ

ة وط الالزم ات التح ذا الش  عملي ات المصرف به اة تعليم ع مراع ا یخص أم ن فيم

واردة بالصفحات  دي ال ي وأدوات السوق النق ي الصرف األجنب وك ف امالت البن تع

)164-165 ( .  

ى         - د عل ة خاصة الدارة مخاطر العائ یجب على البنوك اإلسالمية وضع سياسة وآلي

ار    عمليات التمویل  لدیها وخاصة التمویل متوسط إلى طویل اآلجل آخذة في االعتب

  . المعدالت المستهدفة على ودائع العمالء وإیجاد آلية لقياس الفجوات والحد منها

   -:وذمم التمویل اإلسالمي العمولة على القروض 61

ية     روض الشخص ر للق دید المبك ى التس ة عل ك عمول اب البن د احتس ل  عن م التموی أو ذم

الميةا ن    إلس ة ع ذه العمول اوز ه ب أن ال تتج الء،  یج ي  % 1للعم يد المتبق ن الرص م

  . اإلسالمية أو ذمم التمویل للقروض الشخصية

  -:االئتمانمقابل الضمانات   -71

    -:بموجب شيكات 17/1

توفية            - ر مس ان غي مانة لالئتم اض ض ى بي يكات عل ى ش ول عل ك الحص وز للبن الیج

  . أي غير مدون فيها التاریخ والمبلغ وغيره لشروط الشيك القانونية،
م،             - ة له ية الممنوح روض الشخص ل الق يكات مقاب وفير ش ه بت ع عمالئ ك م اق البن د اتف عن

ة     ) القروض(یجوز للبنك اخذ شيك واحد مقابل مجموعة المدیونية فال ل أخذ شيكات متفرق ب

  . لتغطية أقساط القرض

  -:بموجب العقار السكني 17/2

وًال من       عدم قبول    م یكن مم ا ل ل م ضمانات على العقار السكني للعميل مقابل االئتمان او التموی

  . قبل البنك
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  2008مارس/ البنوك 
 ةالعاشرالطبعة     

  

   -:آفاالت الدفع -81

اء بالتزامات العمالء    "یقصد بكفاالت الدفع  خطابات الضمان التي تصدرها البنوك لضمان الوف

  . "مقابل حصولهم على تمویل من بنوك أو مؤسسات مالية أخرى

للمخاطر العالية لهذا النوع من الكفاالت،  یجب على جميع البنوك تجنب إصدار آفاالت ونظرًا 

   -:ال في الحاالت التاليةإالدفع 

  .من قيمة الكفالة% 100الحصول على ضمان نقدي یغطي نسبة    -

ر           - ارج قط ة خ ة قوی ز مالي وك ذات مراآ ن بن ه م ة مقابل ة بنكي ى آفال ول عل الحص
 )Back to Back Guarantee .(  

دي او    * ى ضمان نق تقرر استثناء آفاالت الدفع الصادرة لصالح بنوك بالخارج من الحصول عل

  .  آفالة بنكية مقابلة على ان یغطي آامل قيمة هذا النوع من الكفاالت بضمانات عينية آافية

  ). 1/2008(یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاریخه 

  )البنوك الوطنية(مساهمون الرئيسيون ال -19
ادة  ام الم ذًا ألحك م ) 68(تنفي زي رق ر المرآ رف قط انون مص ن ق نة ) 33(م  2006لس

خص   ة الش اوز ملكي ى تج بقة عل زي المس ر المرآ رف قط ة مص ى موافق ول عل ب الحص یج

د  اري(الواح ي أو االعتب بة ) الطبيع ة نس وك الوطني ن البن ك م ي أي بن ن رأس % 10ف م

  -:بنك أو أآثر سواء آان التملك بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك وفقًا لما یليمال ال

د       - ي البن وارد ف ف ال ًا للتعری ر وفق ر المباش ك غي وم التمل ق مفه فحة ) 2/1/6(یطب ص

  .هذه التعليماتمن ) 123(

يين   - اهمين الرئيس ة للمس ات الدوری أ البيان ات  نالمبيتعب ر البيان ادي عش اب الح ي الب ة ف

ة فحة  الدوری ذلك  ) 390(ص اص ب وذج الخ ًا للنم ق وفق فحة ) 13(ملح ي ص ) 452(ف

 .من هذه التعليمات) 453(وتعليمات التعبئة صفحة 

ة    - ات المالي ك المؤسس ى تمل ة عل بقة خاص ة مس ى موافق ول عل ب الحص ر (یج كل مباش بش

ر  ر مباش بة ) أو غي ب      % 50نس يم الطل د تقي ق عن ي وتطب ك وطن ي أي بن ر ف أو أآث

 .شراف المجمعتعليمات اإل

                                                 
  17/1/2008تاریخ  7/2008تعميم  *
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ي    - تبيان الشخص ة االس ب الموافق ق بطل ق یرف فحة ) 47(ملح ي ص ن ) 529(ف ذه م ه

ات  بح    التعليم ث یص تبيان بحي م االس دل اس ات ویع توفيًا البيان ي "مس تبيان شخص اس

ي     اهم الرئيس س اإلدارة أو المس ویة مجل ح لعض أ   " للمرش رآات یعب بة للش وبالنس

رآات ال  اص بالش ق الخ تبيان المرف اهم  االس س اإلدارة أو المس ویة مجل حة لعض مرش

 .)495(صفحة ) 21(ملحق  الرئيسي

ى الم    - ة عل روط المطبق اس الش ى أس ات عل يم الطلب س اإلدارة  تق ویة مجل حين لعض رش

 .واألخذ باالعتبار مصلحة المودعين والمساهمين والجهاز المصرفي بشكل عام

ل        ن   بیعم ارًا م ات اعتب ذه التعليم تثن4/2007ه به  وتس ة وش ات الحكومي ى المؤسس

  .الحكومية 

  -:ضوابط منح التمویل اإلستهالآي مقابل الراتب -20
ادة  ام الم تنادًا ألحك م ) 65(اس انون رق وم بق ن المرس نة ) 33(م اء  2006لس بإنش

 -:مصرف قطر المرآزي تقرر أن تلتزم البنوك بالتعليمات التالية

  -:تعریفـــات: أوًال
   -:تعرف الكلمات والعبارات أدناه على الوجه التاليليمات لتعا هألغراض تطبيق هذ

  -:التمویل االستهالآي مقابل الراتب  -1
بهم          ون روات ة وتك اتهم الخاص ل احتياج رض تموی راد بغ نح لألف ذي یم ل ال و التموی ه

  .مصدر سداده

   -:*الراتب -2
  .والعالوات والبدالتاجمالي الراتب الذي یحصل عليه العميل شهریًا ویشمل الراتب األساسي   

  -:إجمالي االلتزامات الشهریة -3

ه       ن راتب دادها م ون مصدر س ل ویك ى العمي ة عل هریة المترتب ات الش الي االلتزام ي إجم ه

  -:وتشمل

ك                   - اه البن ل تج ى العمي ات عل ع االلتزام داد جمي ل س ب مقاب ن الرات تقطاعات م االس

دات  أ)  Standing orders(منه  ةدرأو تجاه جهات اخرى بموجب اوامر دفع صا و تعه

  .خرىأأو أي مستندات  بالدفع
 27/11/2007تاریخ  233/2007التعميم *
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رة      % 50 - ه اال القروض المتعث ل راتب ل مقاب من أقساط التمویل األخرى التي یكفلها العمي

  %.100تؤخذ اقساطها بنسبة 

  -:الحدود القصوى للتمویل االستهالآي: ثانيًا

ب  *  - ل رات هریة مقاب ات الش ة االلتزام الي قيم ل إجم ات التموی ا التزام ا فيه ل  بم العمي

  .الراتبمن % 50االستهالآي یجب اال تتجاوز

ل في أي وقت         - ائم للعمي ل االستهالآي الق ال    2.5الحد االقصى الجمالي التموی ون ری ملي

  .قطري

  .سنوات  7الحد االقصى لفترة سداد التمویل   -

   -:ضوابط عامة -:ثالثًا

  -:على آل بنك االلتزام بالتالي  
ادیة           -1 رات االقتص ًا للمتغي دیثها وفق تم تح تهالآي ی ل االس ة للتموی راءات تنفيذی ة واج ع سياس وض

والمالية یراعى فيها وضع سقوف وضوابط في اطار السقوف المحددة من المصرف المرآزي           

   -:للحد من مخاطر التمویل بمختلف انواعه وقطاعاته مثل 

  )......المتقاعدین –المقيمين  – طریينالق(سقوف وضوابط لكل فئة من العمالء  -

ل    - ة العم وع جه ب ون م الرات ع حج قوف وضوابط تتناسب م ة(س ات حكومي ام   – جه اع ع قط

  ..).......قطاع خاص 

  ..).سلع استهالآية –تمویل سيارات (سقوف وضوابط تتناسب مع الغرض من التمویل  -

ل - وع التموی بة حسب ن ة مناس داد بدیل داد  ضمانات ومصادر س رة الس رك ( وفت ات ت ل مكاف مث

  .) ...الت اخرینآفا –الرهونات  –الخدمه 

ه     - اء بالتزامات ى الوف ل عل درة العمي ى ق ؤثر عل رى ت ارات اخ قوف وضوابط الي اعتب س

  .خالل فترة التمویل

دة    -2 عار الفائ د أس ة لتحدی د( وضع سياس ع األداء  ) العائ تهالآي تتناسب م ل االس ى التموی عل

الي و  ل وبحيث تحتسب         الم ة تصنيف العمي ه وفئ ل وشروطه وآجال وع التموی االقتصادي ون

دة  د(الفائ والت    ) العائ عار العم د أس ذلك تحدی ل،  وآ اقص للتموی ومي المتن ى الرصيد الي عل
                                                 

  27/11/2007تاریخ  233/2007التعميم رقم * 
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ه،  ویراعى التحوط لمخاطر أسعار       والرسوم على التمویل بحيث تتناسب مع الخدمة المقدم

  .اآلجال الطویله وة للتمویل ذبوخاصة بالنس) العائد(الفائدة 

دة     -3 عار الفائ تهالآي وأس ل االس روط التموی فافية عن ش كل واضح وبش الء بش اإلفصاح للعم

ود   ) العائد( على أساس الرصيد المتناقص والعموالت والرسوم المحتسبة عليها وذلك في العق

د اإلعالن ع          ان ظاهر في قاعات التعامل بالبنك وعن ا في وسائل    المبرمة معهم وفي مك نه

  . األعالم المختلفة

ل     -4 نح التموی ل م ك قب ى البن ك یجب عل ى البن ل إل ل راتب أو دخل العمي دم تحوی ة ع ي حال ف

الي االلتزامات       ل وإجم االستهالآي الحصول على ما یثبت قيمة إجمالي راتب أو دخل العمي

دخل بحيث تؤخذ في      د    الشهریة عليه لدى البنك المحول إليه الراتب أو ال د تحدی ار عن االعتب

ة       ع سياس ك وض ى البن ل، وعل هریة للعمي ات الش ة االلتزام الي قيم ى إلجم د األقص الح

ى     ل إل وإجراءات تحوطيه بحيث یتحقق من انتظام العميل في تحویل األقساط الشهریة للتموی

  .البنك

  .ل في حالة تأجيل البنك تحصيل أي قسط  یجب أن یكون ذلك بموجب طلب مقدم من العمي  -5

  . )6/2007( همن تاریخ یعمل بهذه التعليمات في خالل شهر
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  في البنوك اإلسالمية ةالسياسات التمويلي - د

   
  

  -:تباع التعليمات اآلتية إيجب على البنوك والمصارف اإلسالمية العاملة في دولة قطر 

  -:ـ اللجنة الشرعية 1

ة شرعية مكون   -         ك اإلسالمي بلجن تعين البن ن شخصيتين  ةينبغي أن يس ل م ى األق عل

  0جلس إدارة البنك وتعتمد من الجمعية العامةإسالميتين مؤهلتين تعين من م

ة الشرعية شخصية وليست      - تكون التسهيالت اإلئتمانية الممنوحة ألعضاء هيئة الرقاب

  . ألغراض تجارية

  -:التمويل الدولي -2

دول    2/1 حسب أسعار    )SOVEREIGN RISK(يجب تقييم عمليات التمويل الدولية لل

ديون ويجب   ذه ال ة له وق الدولي ة أي  الس ذ المخصصات لتغطي ك أخ ى البن عل

  .عجز في فروقات األسعار

ات   5يجب أن ال تزيد مدة التمـويل الواحد عن     2/2 سنوات ويجب أن تتم جميع عملي

دولي   ل ال ة وتم   (التموي ات الدولي ي المرابح ل ف ات  التموي ة لمؤسس ويالت دولي

  :طبقًا للضوابط التالية  )ودول أجنبية

ع العمالء    % 70ذه التمويالت عن   أن ال تزيد إجمالي ه ، من مجموع ودائ

ة الشهرية       ويراعـى لهذه الغاية تزويد المصرف بجدول مرفق مع الميزاني

المية ( وك اإلس وذج البن ـدين ) نم نيف البن ين تص  15/4،  15/1يب

ـية  وآذلك األرباح المؤجلة ) المخصص الخاص واألرباح المعلقة ( بالميزان

  .على أسـاس محلي وخارجي

ب      ك النس ة البن ال مخالف ي ح فحة        ةوف ي الص ين ف اهو مب ب م ة حس ة مالي رض غرام تف

ومي وفي     )363( باب تعليمات الغرامة المالية، وعلى آل بنك احتساب هذه النسبة بشكل ي
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ام ذات الشهر،           ة األي ذه النسبة لكاف ر تحتسب ه وم أو أآث ة لي دًا بالتعليمات   حال المخالف تقي

  . من باب البيانات الدورية من هذه التعليمات)  382-381(الواردة صفحة 

  -:التمويل المحلي  -3

ب  3/1 ة      أيج زات االئتماني وى للترآ دود القص اوز الح ة (ن ال تتج ات  ) التمويلي التعليم

  0من هذه التعليمات ) 126-121(الواردة في الصفحة 

  -:ضوابط تمويل إضافية  3/2

زام    3/2/1 ع       يجب على البنك تطبيق قاعـدة إل ات بي اآلمر بالشراء بوعده في عملي

دخول   دم ال راء ، وع ر بالش ة لآلم ا    المرابح زم فيه ات ال يلت ي أي مرابح ف

ا للمواصفات مع ضرورة ذآر        مر بالشراء بقبولاآل البضاعة بعد مطابقته

  0ذلك في عقود المرابحة وعقود اآلمر بالشراء

ل في صورة مضاربات      3/2/2 ى البنك     ومشارآات متناقصة   عند التموي يجب عل

ة          ـهم من التزامات في حال أ علي د ينش ا ق أخذ ضمانات آافية بحيث تغطي م

ذ  في أداء واجبهم مع التأآد قبل المضاربة بمقدرة العميل ع تقصيرهم لى تنفي

  .المشروع

  



 -       -    
    المخاطر المصرفية                                                             تعليمات الرقابة المصرفية -الباب السابع

  تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية 
  

  

  2008مارس/ البنوك 
  العاشرةالطبعة 

  
  

  
  

   ضوابط تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية – هـ
 

ة من              اجرات العمالء في األوراق المالي ل مت يجب على جميع  البنوك التي ترغب في تموي

زام   ة االلت ة والخارجي ي األسواق المحلي ة ف ة المتداول ا من األوراق المالي ندات وغيره هم وس اس

   -:بالضوابط التالية

  -:روط التمويلسقوف وش -1

ة     1/1 ل بغرض شراء األوراق المالي دم من البنك للعمي ل المق من % 50أاليتجاوز التموي

ى         ذه النسبة إل نخفض ه ة وت ة الخارجي % 40قيمة األوراق المشتراة من األسواق المالي

ل   بالنسبة لألوراق المالية المشتراة من سوق الدوحة لألوراق المالية، وعلى العميل تموي

  .الباقية من موارده الخاصة النسبة

مح     1/2 ط، وال يس دًا فق وب نق امش المطل تيفاء اله د اس راء إال بع ات ش ذ أي عملي دم تنفي ع

ه     ة ل هيالت ممنوح تخدام أي تس ذا الغرض أو اس ل المخصص له اب العمي بكشف حس

  . الستيفاء الهامش المطلوب

ة انخفاض     1/3 ألوراق     على البنك إرسال اخطارات رسمية للعميل في حال ة السوقية ل القيم

ا يجب      % 5المالية المشتراة بنسبة  ل، آم ى نسبة أق فأآثر مالم يتفق البنك مع العميل عل

ز     ع ومراآ راء والبي ات الش ين حرآ هرية تب وف ش الء بكش د العم ك تزوي ى البن عل

  . متاجراتهم 

ل وتصفية مديون        1/4 ة المشتراة من خالل التموي ل في    على البنك بيع األوراق المالي ة العمي ي

ة بنسبة     ألوراق المالي ل       % 30حالة انخفاض القيمة السوقية ل م يتفق البنك مع العمي ا ل م

ه مع      ، على نسبة اقل وفي حالة عدم استجابة العميل على الفور بتخفيض رصيد مديونيت

ة السوقية    ما يستحق عليها من فوائد متراآمة إلى النسبة المسموح للبنك بتمويلها من القيم

ى البنك    أعاله  )1/1(جديدة لألوراق المشتراة آما هو موضح في فقرة رقم ال ، ويجب عل
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ى النسبة     إخطار العميل على الفور بالعجز في الهامش الذي يجب  سداده نقدًا للوصول إل

  .المقررة أو تصفية مرآز المتاجرة القائم

ي    1/5 الء ف ك للعم ن البن دم م ان المق م االئتم الي حج اوز إجم ات أال يتج ن األوق ت م أي وق

   .رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 5لتمويل متاجرتهم في األوراق المالية 

ة من              1/6 ا سيولة فوري وفر فيه ة التي تت ة الخارجي وك إال مع األسواق المالي أال تتعامل البن

تراه     ة المش الت األوراق المالي ز عم ا يجب أن تتمي عير، آم روط التس م وش ث الحج حي

  . لبحرية التحوي

ة اعاله        1/7 ع الضوابط المبين ى أن جمي ى أي   .  يؤآد مصرف قطر المرآزي عل تنطبق عل

ا        زء منه تخدم ج تخدم او يس ا تس ين انه رة يتب ر مباش رة أو غي ة مباش هيالت ائتماني تس

  -:في االسهم مثل الحاالت التالية لتمويل المتاجرة

دين أو قروض ل     - نح جاري م ذا الغرض   آشف الحسابات ألغراض طارئة او م ه

ع تغطي  ك المضمونة بحجز ودائ تثناء تل روض % 100باس ة او ق ن المديوني م

ل الراتب       مقابل الرواتب ل اإلستهالآي مقاب نح التموي التي تنطبق على ضوابط م

 . )139(المبينة في صفحة 

آفاالت الدفع التي يصدرها البنك للعميل لكي يتعامل من خاللها لهذا الغرض مع   -

 %.100اخل أو خارج قطر ما لم تكن مغطاة بتأمين نقدي بنوك أخرى د

ي    - ه ف ه أو لجزء من ل ل تخدام العمي ين اس وح ألغراض أخرى وتب ان الممن االئتم

  . المتاجرة

ذا     - ة له رآاته التابع ة او ش ك الخارجي روع البن الل ف ن خ وح م ان الممن االئتم

  . الغرض

ى البن          ررة عل ة المق ع حاالت    وسوف تفرض الغرامات المالي ة بالنسبة لجمي وك المخالف

 .ن للمتاجرة في األوراق المالية منح االئتما
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   -:إدارة مخاطر المتاجرة باألوراق المالية  -2

هم،      2/1 ي األس امش ف اجرة باله ات المت اطر عملي ف وإدارة مخ املة لتعري ة ش وضع سياس

  .ووضع إجراءات وأدلة عمل تنظم تنفيذ وإدارة هذه العمليات

اح           2/2 الل اإلفص ن خ ه م تثمارات لعمالئ ذه االس ة به اطر المتعلق رح المخ ك ش ى البن عل

ذه   ة له ديهم المعرف ان ل واء آ ة س ة المختلف ائل اإلعالمي ن خالل الوس م أو م الرسمي له

  . المخاطر أم ال

ات واألوراق  الثبوتي       2/3 ود والرهون تيفاء العق ى      ةعلى البنك اس ه عل ة لضمان قدرت الالزم

ييل ع العمالء  تس ة م ود المبرم ي أي وقت وأن تتضمن العق تراة ف ة المش األوراق المالي

  . السقوف والشروط الخاصة بالشراء والبيع والتصفية على النحو المذآور في التعليمات

دى إدارة السوق     2/4 تراة ل هم المش ن األس الء يجب ره م العم هم  بأس راء األس ة ش ي حال ف

ة إلدارة السوق    لحساب البنك مع حصول البنك ع ة ومبلغ لى توآيالت من العمالء مقبول

  .تعطي الحق للبنك وحده في بيع األسهم لحسابه في أي وقت دون الرجوع إلى العميل

وجود نظام ربط آلي لدى البنك يمكن معه تحديث مرآز متاجرة العميل باستمرار حسب   2/5

قوم البنك بتصفية مرآز   أسعار السوق ويمكن من خالله مراقبة مستوى الهامش بحيث ي

ذي يستوجب التصفية دون  ى الحد ال ة انخفاض السعر إل ورًا في حال ل ف اجرة العمي مت

  .استجابة العميل لتغطية الهامش المطلوب

رات         2/6 ات والخب وفير التقني ل للعمالء ت على البنك قبل البدء في تقديم هذا النوع من التموي

ومي مع وضع نظام     الالزمة الدارة مثل هذه العمليات والر قابة عليها ومتابعتها بشكل ي

ب        ين المكت ات ب جيل العملي ويات وتس ات والتس راء المطابق بة ألج ات مناس ال وتقني فع

ا       ة عليه تظم واألشراف والرقاب ومي من األمامي والمكتب الخلفي وقسم المحاسبة بشكل ي

ة  ام والمسؤولين تتضمن ن      من خالل نظام تقارير دوري دير الع ع للم ات   ترف ائج المطابق ت

    .ومخالفات بحيث يتم محاسبة المسؤولين عنها أوًال بأول وأي معلقات أو تجاوزات
  . تسجيل شكاوي العمالء في سجل خاص لدى أحد أقسام البنك    2/7
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ع       2/8 ع رف امالت م ذه المع ى ه ام عل وال الع تمر ط ال مس ي فع دقيق داخل امج ت وضع برن

اذ      تقارير التدقيق بشكل منتظم إلى لج ى مجلس إدارة البنك التخ نة التدقيق وعرضها عل

  . اإلجراءات الالزمة نحو أي مخالفات

  .ه السنويتكليف مراقب الحسابات الخارجي بتغطية هذه المعامالت في تدقيق  2/9

ي    -3 اجرات العمالء ف ل مت وم تعليمات ضوابط تموي زم بمفه م تلت وك ل وحظ ان بعض البن ل

ا يقدمون     األوراق المالية حيث تقوم  ل م ل مقاب ة للبنك     هبمنح العمالء تموي من أوراق مالي

  .و آمصدر سدادأآضمان 

امش          اجرة باله وم المت ى مفه ل عل وع من التموي ذا الن يجب على البنوك مراعاة أن يقتصر ه

ام البنك              ل قي ررة بالتعليمات مقاب ى البنك حسب النسبة المق دي إل ل هامش نق بأن يقدم العمي

 األخرى مالية للعميل بعد تمويله للنسبة الباقية مع االلتزام بجميع الضوابط  بشراء األوراق ال

  . المحددة في التعليمات

ل        ل آخر للعمالء مقاب ديم أي تموي وك تق ة   أوراقواليجوز للبن دفقات     إذامالي ا ارتبطت الت م

  .المالية األوراقالنقدية للتمويل بحرآة شراء وبيع 

ادة   األقصى على البنوك المخالفة، حسب وسيتم فرض غرامات مالية بحدها  من  ) 105(الم

   .2006لسنة  33قانون مصرف قطر المرآزي رقم 
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  س اإلدارةلأعضاء مجتعليمات تخص  – و
  
  -:سقوف وشروط منح االئتمان ألعضاء مجلس اإلدارة  -1

س     1/1 ة لعضو مجل ة االئتماني ة للمجموع ة الممنوح هيالت االئتماني د التس يجب أن ال تزي

ن      ه ع راد عائلت ع أف د وجمي ن  % 7اإلدارة الواح ه   م ك واحتياطيات مال البن و   رأس وه

ى األب ال  اينطبق عل اباتهم ذات      م س اإلدارة وحس اء بمجل ه األعض ع أبنائ و وجمي عض

ًا         م جميع وح له ان الممن ة االئتم رأسمال  من  % 7العالقة والتي يجب أن ال يتجاوز قيم

ه ك واحتياطيات ع     البن ة لجمي ات االئتماني ات المجموع وع التزام د مجم رط أن ال يزي بش

ن   س اإلدارة ع اء مجل ن % 35أعض ك واحتياطيم مال البن هرأس ون  ات ى أن تك عل

ة أو     دى الضمانات التالي ل بموجب إح ة مضمونة بالكام ة الممنوح هيالت االئتماني التس

  0اآثر 

ضمان نقدي يغطي آامل قيمة رصيد التسهيالت االئتمانية الممنوحة مع ضرورة  -

دي لتسديد      ذا الضمان النق أن يتضمن آتاب حجز يفوض البنك حق تسييل قيمة ه

 .  ستحقةرصيد المديونية الم

ة           ةآفالة بنكي - ر قابل ى أن تكون غي د عل ي جي وك ذات تصنيف دول صادرة من بن

ى أن    للنقض وغير مشروطة تدفع عند طلب البنك أو مصرف قطر المرآزي عل

تم      ة وال ي رات مماثل ًا ولفت ة تلقائي ذه الكفال دد ه ى  ؤلغااتج اءًا عل ا إال بن ب  ه طل

 . مصرف قطر المرآزي

ة أخ  - ى أن ال يرهن ضمانات عيني ارات واألراضي عل هم والعق مل األس  ورى تش

سكنه الخاص به أو بأقاربه وال ترهن أسهمه التي يمتلكها في نفس البنك وال يفك  

  . هذا الرهن للضمانات إال بموجب موافقة آتابية من مصرف قطر المرآزي

   .ية المصرفية السليمةأن يكون االئتمان الممنوح له وفقًا للسياسات والمعايير االئتمان   1/2

ـهيالت         1/3 س اإلدارة تخفض التس ى مجل مام إل اهمين لالنض د المس اب أح ة انتخ ي حال ف

  .االئتمانية الممنوحة له إلى النسـبة المحددة دفعة نقدية واحدة
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ـأآد من          1/4 دة لعضو مجلس اإلدارة والت يجب عدم التمييز في منح القروض أو سعر الفائ

   0هدف من منح االئتمان مصادر السداد وال

نح أو          1/5 ـد م ـولة عن ة المخ ة التنفيذي يجب أخذ موافقـــة مجلـس إدارة البنك أو اللجن

د  ة "          تجدي هيالت االئتماني ك "  التس س إدارة البن اء مجل ة ألعض الممنوح

ان والضمانات          نح االئتم ه يم ذي من أجل ومجموعتهم االئتمانية ، وأن يعرض الغرض ال

  0متوفرة ال

اع للمجلس سواء آانت         1/6 يجب عرض التزامات أعضاء مجلس إدارة البنك في آل اجتم

للبنك ، وان تكون    أو الشرآات التابعة هذه االلتزامات لدى الفروع المحلية أو الخارجية

  0أحد بنود المحضر

الغ          1/7 ا أو خصم مب دة أو إلغائه من   في حالة طلب أحد أعضاء مجلس اإلدارة خفض الفائ

ة    رصيد القرض ، يتم تكوين مخصصات إلجمالي التزاماته بالبـنك في نفس السنة المالي

د  تنزالبع ة ضمانات قابل اس ة وأي ـدية المقدم ة الضمانات النق لقيم يولة  ة للتحوي ى س إل

  0نقدية حسب أسعار السوق مثل األسهم والسندات

ادة    1/8 د بالم رآات التجار) 121(يجب التقي انون الش ن ق م م ة رق نة  5ي  2002لس

  : والتي تنص على

اد        ((    ل انعق م الخاص قب يضع مجلس اإلدارة سنويًا تحت تصرف المساهمين ، الطالعه

ام           ة أي ر مجلس اإلدارة بثالث ة الشرآة وتقري دعى للنظر في ميزاني الجمعية العامة التي ت

  -:على األقل ، آشفًا تفصيليًا يتضمن البيانات التالية 

بالغ التي حصل عليها رئيس مجلس إدارة الشرآة ، وآل عضو من أعضاء  جميع الم   -1

ل حضور جلسات       ات ومقاب هذا المجلس في السنة المالية ، من أجور وأتعاب ومرتب

ًا   آمجلس اإلدارة وبدل عن المصاريف ، و ـًا فني ذلك ما قبض آل منهم بوصفه موظفـ

  0شاري أداه للشرآةأو إداريًا أو في مقابل أي عمل فني أو إداري أو است

المزايا العينية التي يتمتع بها رئيس مجلس اإلدارة ، وآل عضو من أعضاء مجلس       -2

  0اإلدارة في السنة المالية 
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  0المكافآت التي يقترح مجلس اإلدارة توزيعها على أعضاء مجلس اإلدارة   -3

ابقي    -4 اليين والس ن آمعاش  المبالغ المخصصة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة الح

  0أو احتياطي أو تعويض عن انتهاء الخدمة

ديرين  ألحد أعضاء مجلس اإلدارة  فيها العمليات التي يكون  -5 مصلحة تتعارض    أو الم

  .مع مصلحة الشرآة

ان،         ا من شرآات االئتم ر      وبالنسبة للبنوك وغيره ذا الكشف تقري يجب أن يرفق به

أو االعتمادات أو الضمانات التي    من مراقب الحسابات يقرر فيه أن القروض النقدية

د        أي منها لرئيس أو تكون قد قدمتها ة ، ق ا خالل السنة المالي ألعضاء مجلس إدارته

  0 *من هذا القانون) 109(تمت دون إخالل بأحكام المادة 

ـد األعضاء     ويجب أن يوقع الكشف التفصيلي المشار إليه رئيـس مجلس اإلدارة وأحـ

ادة ، وعن       ويكون رئيس وأعضاء مجل ذه الم ـكام ه ذ أح س اإلدارة مسؤولين عن تنفي

 0))صحة البيانات الواردة في جميع األوراق التي نصت على إعدادها 

  -:التسهيالت االئتمانية الممنوحة ألقارب أعضاء مجلس اإلدارة  -2

ارب أعضاء مجلس اإلدارة      يجب أن ال تتجاوز التسـهيالت االئتمانية الممنوحة لكل أق

ين عن   ) األب واألم واألخ واألخت ( وهم ه   من  % 20مجتمع مع   رأسمال البنك واحتياطيات

ضرورة الحصول على ضمانات آافية تغطي قيمة االئتمان الممنوح وتوافر مصادر السـداد، 

مجلس اإلدارة ، ويجب أن  أعضاءعلى أن تقر هذه التسهيالت االئتمانية والضمانات من قبل 

ه   في قرار تخصيص التسهيالت االئتمانية المعنيدارة ال يشارك عضو مجلس اإل الممنوحة ل

  . أو ألقاربه

  -:تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة مع البنك  -3

وك   2002لسنة   5من قانون الشرآات التجارية رقم ) 108(استنادًا الحكام المادة  ى البن ، عل

   -:الوطنية االلتزام باآلتي 

  
  .2002لسنة  5قانون الشرآات التجارية رقم * 
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لحة     "   ديرين أي مص د الم ائه أو أح د أعض س اإلدارة أو أح رئيس مجل ون ل وز أن يك ال يج

تم   تثنى من   .  البنك  مع مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع واالرتباطات التي ت ويس

ع المتنافسين باالشتراك ف           ا لجمي ة التي يسمح فيه اوالت والمناقصات العام ي ذلك أعمال المق

ذآورين             دما من أحد الم ان العرض األنسب مق إذا آ اواة، ف دم المس ى ق يس  ( العروض عل رئ

ديرين      ة     )مجلس اإلدارة أو أحد أعضاء المجلس أو  أحد الم ة العام ، فيجب أن توافق الجمعي

ة      ود أو االرتباطات ذات طبيع العادية على ذلك وتتجدد هذه الموافقة ســنويًا إذا آانت تلك العق

تثنى         دورية  ة من مصرف قطر المرآزي ويس ى عدم ممانع ومتجددة وذلك بعد الحصول عل

ا وفق السقوف       من ذلك عقود التسهيالت االئتمانية التي تقدمها البنوك ألعضاء مجلس إدارته

  . والضوابط المحددة في التعليمات الصادرة للبنوك

ذآورين        يس مجلس اإلدارة أو أحد    ( وفي جميع األحوال يمتنع على ذي المصلحة من الم رئ

ة أو جلسات مجلس       ) أعضائه أو أحد المديرين ة العادي ة العام حضور أي من جلسات الجمعي

  . اإلدارة التي يتم التداول فيها حول الموضوع المتعلق به

يهم، يعزل من منصبه أو       ) 108(وآل من يخالف أحكام هذه المادة  من األشخاص المشار إل

د   ك تقي ي البن ه ف ادة  وظيفت ام الم م    ) 108(ًا بأحك ة رق رآات التجاري انون الش ن ق نة  5م لس

2002."  

   -:عضوية مجلس اإلدارة  -4

ح           4/1 ل مرش بقة لك ة المصرف المس ى موافق ول عل اة الحص ك مراع ل بن ى آ ب عل يج

لعضوية مجلس اإلدارة بعد موافاة المصرف بكشف بأسماء جميع المرشحين لعضوية   

تبيان الخاص بكل مرشح     مجلس اإلدارة موقع من ر ئيس مجلس اإلدارة مرفقًا به االس

م   ـق رق ق ) 1(مرفـ فحة ) 47(ملح ل    )  529( ص ك قب ات وذل ع البيان توفيًا جمي مس

ادة    انون مصرف قطر     ) 73(أسبوعين من انعقاد الجمعية العمومية حيث أن الم من ق

  :تنص على  2006لسنة  33المرآزي رقم 
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  هالعاشرالطبعة  

  

أي شخص لعضوية مجلس إدارة المؤسسة المالية أو  للمصرف رفض تعيين أو ترشيح"  

ار الموظفين أو       رة عمل أي من آب استمراره في العضوية، ورفض تعيين أو تجديد فت

الحياتهم     نهم وص روط تعيي دد ش ي تح ات الت دار التعليم ه إص ه، ول ين عن المفوض

  .ومخصصاتهم

س            ي مجل وًا ف ح عض يمن يرش ا ف ب توافره روط الواج رف الش دد المص إدارة  ويح

  .المؤسسة المالية

ذاره من المصرف، الحق في التصويت         د إن وال يكون لمن يتخلف عن سداد ديونه بع

  .في مجلس اإلدارة والجمعية العامة للمؤسسة المالية

  .وللمصرف أن يصدر التعليمات التي تنظم أعمال مجلس اإلدارة في المؤسسة المالية

ة أي عضو في مجلس      وعلى المصرف أن يقاضي نيابة عن مساهمي   المؤسسات المالي

  ".ا بعد توجيه اإلنذار القانوني لهإدارتها تخلف عن سداد التزاماته االئتمانية لديه

م          وذج رق زي بنم ر المرآ رف قط د مص ك تزوي ى البن ق ) 1(وعل فحة ) 48(ملح ص

دين لعضو    ) 533-532(صفحة ) 49(ملحق ) 2(أو رقم ) 530-531( يبين جدول ال

ن عضو مجلس اإلدارة موضوع تحت التسديد أو       مجلس اإلدار ة في حالة أن أصبح دي

  .توقف عن سداد ديونه

المالية بشأن إجراءات    على جميع البنوك الوطنية اتباع إجراءات سوق الدوحة لألوراق  4/2

ر          رف قط د مص ـاهمة وتزوي رآات المس س اإلدارة للش وية مجل هم عض ز اس حج

وارد من إدارة  سـوق      اإلشراف المصرفيإدارة   /المرآزي بنسخة من آتاب الحجز ال

  0الدوحة لألوراق المالية بعد إجراء االنتخاب

  -:شؤون قانونية تتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة  4/3

ة بموجب            وك القطري ى أعضاء مجلس اإلدارة تحمل مسؤولياتهم في إدارة البن يجب عل

م   انون رق وم بق ام المرس نة  33أحك اء 2006لس ة    بإنش زي خاص ر المرآ مصرف قط

  :المشار إليها أعاله) 73(التالية مع مالحظة ما جاء في المادة بالمواد 

  )5(البند و) 4(البند ) 72(المادة  -
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 مجلس اإلدارة تعليمات أعضاء 
  

    2008سرما/ البنوك      
  هالعاشرالطبعة  

  

رف ײ  ين للمص ا   إذا تب يولتها أو مالءته انون، أو أن س ام الق ة ألحك ة المالي ة المؤسس مخالف

د يضر  لتعرضت  وق  لخطر ق تثمر    بحق ع والمس دائنين اآلخرين، فيجوز    أصحاب الودائ ين أو ال

  :للمصرف أن يتخد آل أو بعض اإلجراءات التالية

ذي أو   -4 ر  أآتعيين مجلس إدارة مؤقت من مساهمي المؤسسة المالية، ومدير تنفي ث

  .على حساب المؤسسة المالية

اء مجل     -5 ن أعض و م ل أي عض اء عم اف أو إنه ؤولين إيق س اإلدارة أو المس

  "المفوضين

  ) :74( المادة  -

ـائر واألضرار    مسؤولونأعضاء مجلس اإلدارة والمديرون ײ   بصفة شخصية عن الخس

ر نتيجة   المؤسسة المالية التي تصيب  ا أو    أو تصيب الغي دهم اإلضرار به الهم أو  تعم إهم

يرهم  اهمين أو تقص واء للمس للة س ة أو مض ات خاطئ ديمهم معلوم ائهم أو تق أو إخف

ة الما ون المؤسس رف، وتك ؤولة للمص ة مس ن لي م ع امن معه ك بالتض ائر تل الخس

  ."واألضرار

  ) :75(المادة   -

ذيين ومراقبײ   ديرين التنفي ة والم ى مجلس إدارة المؤسسة المالي ابات إخطار  يعل الحس

ورًا عن  ة أو     دالمصرف ف ة المالي معة المؤسس ى س ؤثر عل دد أو ي د يه ر ق دوث أي أم ح

  ."مرآزها المالي

  : )82(المادة   -

المؤسسات   ى أعضاء مجلس إدارة وموظفي ومراقبي حسابات ومستشاري      يحظر علײ          

أي  المالية اء           اإلفضاء ب ه ، أو بن بقة من ة مس ة آتابي ل إال بموافق أي عمي ق ب معلومات تتعل

ة  كم قضائيعلى نص في القانون ، أو أمر أو ُح ، ويظل هذا الحظر ساريًا بعد انتهاء خدم

  0األشخاص المشار إليهم

ذين انتهت خدماتهم      األويسري هذا الحظر على    ابقة، ال رة الس شخاص المذآورين في الفق

انون   ذا الق ادتين       " قبل تاريخ العمل به ام الم زام بأحك ا ال يتعارض مع االلت من  ) 5،4(بم

  .بشأن مكافحة غسل األموال 2002لسنة  28القانون رقم 
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    2008سرما/ البنوك      
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تأآيد لمصرف قطر المرآزي يفيد  آما يرجى من السادة أعضاء مجالس اإلدارات إرسال  

  .علمهم بهذه المواد بموجب آتاب يرسل باسم محافظ مصرف قطر المرآزي

م     ق رق رار المرف د واإلق ع التعه تم توقي ن صفحة ) 50(ملحق ) 2(وأن ي ى ) 534(م إل

  .من جميع األعضاء الحاليين ومرشحي عضوية مجالس االدارات) 535(صفحة 

اإلدارات الحاليين، والمرشحين لعضوية مجالس االدارت،    على جميع أعضاء مجالس  -  

رار المرفق        د واالق ى نموذج التعه ع عل صفحة  ) 50(ملحق  والموظفين الرئيسيين التوقي

وموافاة المصرف المرآزي بها في غضون أسبوعين     542صفحة ) 55(وملحق  534

  .2/2007 من تاريخ

   -:اإلدارةمجلس  أعضاءت آفامك -5      

لسنة  ) 33(من قانون مصرف قطر المرآزي رقم ) 73(،)65(،)62(المواد  إلىًا استناد  

   -:، يجب على البنوك الوطنية االلتزام بالتالي2006

آت      -1 اب المكاف د وأسس احتس نظم تحدي ة ت ع الئح ابوض ي   واألتع دالت الت والب

اها  اءيتقاض س  أعض ن    اإلدارةمجل ه م ون ب ا يقوم ل م المقاب رافية أعم  أو إش

ى أعضاء مجلس            أو إداريه وزع عل آت التي ت ك المكاف ا في ذل تنفيذية بالبنك بم

ذه الالئحة من مجلس       . في نهاية العام اإلدارة د ه ى أن تعتم وتعرض   اإلدارةعل

ة          ا السنوي للنظر في الحسابات الختامي ة في اجتماعه سنويًا على الجمعية العام

  . للبنك

اب الم -2 دالت واإلتع آت والب ع المكاف جيل جمي ار تس اش رة  إليه ي الفق اب ) 1(ف ي حس ف

 . التقارير المالية إلعدادالمعايير الدولية  هالدخل وفقًا لما تقتضي

ابات     إعداد وعند  )1/2008( يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه ة والحس ات المالي البيان

     . 31/12/2007الختامية للعام المنتهي في 
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  ) Country Risk(االئتمانية لدى البلد ترآز المخاطر  -ز
  
  
  لى البنوك الوطنية إ

  
  -:تعاریف  - 1

  

واردة     ات ال ق التعليم راض تطبي ات ألغ ذه التعليم ون  به اتتك اني   للكلم ة المع ارات التالي  والعب

    -:الموضحة قرین آل  منها أینما وردت بالتعليمات 

خارج  و وشرآاته التابعة داخل بنك وفروعه یشمل المرآز الرئيسي لل  :  البنك

  .قطر

وح          :  التسهيالت االئتمانية ر المباشر الممن ل المباشر وغي ان والتموی واع االئتم تشمل آافة أن

  . من البنك على أسس تقليدیه أو إسالمية

تشمل آافة أنواع االستثمارات المالية للبنك سواء بغرض االتجار أو       :  االستثمارات المالية

   -:الحتفاظ وتتضمن ما یليا

  .المساهمات في رؤوس أموال الشرآات -1

درها   -2 ي یص كوك الت دین والص ات وأوراق ال ندات واالذون الس

ویقها      دارها وتس ان إص واء آ ومي س ر الحك ومي أو غي اع الحك القط

  . داخل أو خارج البلد

ة        -3 تثماریة بكاف تثمارات في المحافظ والصنادیق االس حصص االس

  . اأنواعه

  Under writingتعهدات االآتتابات  -4

دى   دة ل األرص

ات   وك والمؤسس البن

  المالية

  

:  

  

ك    رى للبن روض واألرصدة األخ داعات والق واع اإلی ة أن مل آاف وتش

  .لدى البنوك والمؤسسات المالية
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تثمارات    :  األموال الموظفة ة واالس هيالت االئتماني ي التس ة ف ك الموظف وال البن مل أم تش

  .واألرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية المالية

ا    :  القطاع الحكومي ي تملكه رآات الت ات والش ا والمؤسس ا وهيئاته ة وأجهزته الحكوم

  %.100بنسبة 

به   اع ش القط

  الحكومي

  

:  

  

ا القطاع الحكومي نسبة      % 50الشرآات والمؤسسات التي یمتلك فيه

  %.100الى أقل من 

راد والشرآ  :  القطاع الخاص ة االخرى بخالف االف ات القانوني ات والمؤسسات والكيان

  . المذآورة في القطاع الحكومي وشبه الحكومي

اطر ال ة مخ االئتماني

  لدى البلد

  

:  

  

تشمل آافة االموال الموظفة من البنك لدى البلد االجنبي الواحد سواء   

ذلك    ه،  وآ لدى القطاع الحكومي و شبه الحكومي او القطاع الخاص ب

ا تشمل     مطالبات ا د، آم ذا البل لبنك المضمونة من هذه القطاعات في ه

ة       ة العامل دى فروعه وشرآاته التابع آافة االموال الموظفة من البنك ل

  .بهذا البلد 

ل      ن قب د م ك البل ي ذل ة ف وال الموظف د االم اطر البل ن مخ تثنى م ویس

  .فروع البنك وشرآاته التابعة العامله به

  .) 2(وفقًا لبازل " صفر"ن التي تحمل وزن مخاطر البلدا  :  بلدان الفئة االولى

اطر    :  بلدان الفئة الثانية ل وزن مخ ي تحم دان الت ًا % 50أو20البل وفق

   .)2( لبازل

ن      :  :بلدان الفئة الثالثة ر م اطر اآث ل اوزان مخ ي تحم دان الت ًا % 50البل وفق

  .)2(لبازل

  -:اطر البلدالحدود القصوى لمخ -2

   -:البلد الواحد  لترآز المخاطر االئتمانية لدىیجب على البنوك عدم تجاوز السقوف التالية  2/1

  )  Tier1(ي رأس المال واالحتياطيات لالنسبة ا  
  %250        بلدان الفئة  االولى   
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  %100          بلدان الفئة الثانية  

  % 50          بلدان الفئة الثالثة  

  .یستثنى من السقوف المذآورة بلدان دول مجلس التعاون الخليجي   2/1

یراعى عند احتساب التسهيالت االئتمانية ضمن مخاطر البلدان اخذ الرصيد او السقف    2/3

  .الممنوح ایهما اآبر

  -:مخاطر البلد  إدارة -3

  .البلدان الدارة مخاطرعمل  وإجراءات اإلدارةیجب توافر سياسة معتمدة من مجلس  3/1

ا   وتحليل لتقدیرالبنك  وهيكل مخاطر نظام یناسب حجم إنشاءیجب   3/2 تحكم به  مخاطر البلدان وال

  .وأن یتم مراجعة ذلك بشكل سنوي

ي             3/3 ة الت ام المحدد للفئ د في اطار السقف الع ا  ینتمي یجب تحدید سقف فرعي لكل بل ًا   اليه وفق

ا التصنيف  ي ینطوي عليه االت التخلف الت دالحتم دولي لكل بل ذه السقوف من  ال اد ه واعتم

  . مجلس االدارة وتحدیثها بشكل دوري وفقًا لالحداث والمتغيرات الدولية

ى    ةیجب تقليص حجم السقوف الممنوح   3/4 ودًا عل للبلدان ذات المخاطر العالية او التي تفرض قي

  . تحویل العمالت 

  -: تصنيف االئتمان الممنوح للدول وتحدید المخصصات   -4

ان      ى االئتم تطبق تعليمات المصرف الخاصة بتصنيف حسابات االئتمان وتحدید المخصصات عل

دول المرتبطة بهؤالء        األخذالممنوح للعمالء خارج قطر مع  د التصنيف مخاطر ال باالعتبار عن

  . العمالء 

ة   هأما بالنسبة لالئتمان الممنوح للجهات الحكومية وشب   د االجنبي   الحكومي يادیة  ا(بالبل دیون الس  )ل

ا فيجب  أو راءالمضمون منه يم دوري إج ه تقي ر  ل تظم الوتصنيف الحساب غي ي  إذامن ق ف تحق

   -:شأنه أي من الشروط التالية

  . توقف الدولة عن سداد الدین  4/1  

  .  الجدولة  إعادة أوقيام الدولة بتـأجيل السداد 4/2  

   .خرىتوقف الدولة عن سداد دیونها لدى الجهات اال 4/3  

  . سعر الدین السائد في السوق اقل من سجالت البنك 4/4  

  .خدمة دیونها على وجود دالئل على عدم قدرة الدولة 4/5  
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ى رأي  مراقب    دید المخصص المقترح لكل دین غير وینبغي على آل بنك تح     منتظم والحصول عل

  . آل عام الحسابات الخارجي بشأنه واعتماده من مصرف قطر المرآزي في نهایة

  .9/2007یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاریخه    
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  االســــتثمارات لصالح البنك: لثاًثا

   
   
   -: المساهمات في رؤوس أموال الشرآات -1

ي األسواق    ة ف ة المتداول ة واألجنبي ي األسهم المحلي ك ف تثمارات البن واع اس ع أن تشمل جمي

تثماراته في المحافظ والصنادیق التي        وغير المتداولة، سواء بشكل مباشر أو من خالل اس

وال الشرآات بمختلف         تتعامل في األس ى مساهماته المباشرة في رؤوس أم هم باإلضافة إل

  . أنواعها

   -:یجب االلتزام بالتالي    

من  % 30أال یتجاوز مجموع هذه االستثمارات مجتمعة في أي وقت نسبة    1/1

  .رأسمال البنك واحتياطياته

د نس   1/2 دة أو الصندوق الواح رآة الواح ي الش تثمار ف اوز االس % 5بة أال یتج

  . رأسمال البنك واحتياطياتهمن 

بة     1/3 ة نس ر المتداول تثمارات غي الي االس اوز إجم ن % 15أال یتج مال م رأس

  .البنك واحتياطياته

   .التابعة للبنكالشرآات ) 1/2،1/3، 1/1(یستثنى من البنود المبينة اعاله

ي   1/4 ك ف ارآة البن وز مش د % 20الیج رآة إال بع ال أي ش ن راس م أآثر م  ف

  . الحصول على موافقة مسبقة من مصرف قطر المرآزي

تندات التي تثبت تسجيل        هعلى البنك قبل قيام  1/5 ة المس بأي مساهمة طلب آاف

مية      ات الرس ن الجه ا م تثمار فيه ب االس ي یرغ رآات الت ات والش المؤسس

وفير            ذلك ت ا وآ اظ به د من صحتها واالحتف دول والتأآ ذه ال المختصة في ه

 . ية لها مدققة سنویًا إلطالع المصرف عليها عند طلب ذلكميزانيات عموم

ي   1/6 ى المساهمات المباشرة ف ة مجلس اإلدارة عل ى موافق یجب الحصول عل

  .رؤوس أموال الشرآات
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   -:اإلسالميةوصكوك التمویل االستثمارات في السندات و أوراق الدین  -2

ندات       ي الس ك ف تثمارات البن واع اس ع أن مل جمي دین وأوراتش تثمار  ق ال كوك االس وص

المية   ل اإلس ت        وأوراقوالتموی واء آان ر س ارج قط ل وخ ا داخ ف أنواعه دین بمختل ال

ر متداول    واق أو غي ي األس ه ف الل     ةمتداول ن خ رة أو م تثمارات مباش ت اس واء آان وس

  . االستثمار في المحافظ والصنادیق التي تتعامل في تلك األوراق

   -:یجب االلتزام بالتالي  

بة      2/1 ت نس ي أي وق ة ف تثمارات مجتمع ذه االس وع ه اوز مجم ن % 30أال یتج م

 . رأسمال البنك واحتياطياته

بة       2/2 د نس ندوق الواح دة أو الص ة الواح ي الجه تثمار ف اوز االس ن % 5أال یتج م

 . رأسمال البنك واحتياطياته

ة نسبة       2/3 ر المتداول تثمارات غي ل البنك  رأسما من  % 15أال یتجاوز إجمالي االس

  .واحتياطياته

   -:االستثمارات في المحافظ والصنادیق والمنتجات االستثماریة األخرى -3

ا المحافظ والصنادیق والمنتجات                تثمارات في الوحدات التي تطرحه تشمل جميع االس

ابقتين     الفقرتين الس واردة ب )  2، 1(االستثماریة األخرى داخل أو خارج قطر بخالف تلك ال

  .لعمالت أو متعددة أوجه االستثمارمحافظ والصنادیق التي تستثمر في العقارات أو امثل ال

  -:یجب االلتزام بالتالي  

بة     3/1 ت نس ي أي وق تثمارات ف ذه االس وع ه اوز مجم ن % 10أال یتج مال م رأس

 . البنك واحتياطياته

مال رأس من  % 3أال یتجاوز االستثمار في المحفظة أو الصندوق الواحد نسبة      3/2

 . البنك واحتياطياته

   -:قواعد عامة لالستثمار -4
ة        4/1 دین الخاص تثمارات وأوراق ال ا االس ابق ذآره قوف الس ع الس ن جمي تثنى م تس

  .او المؤسسات الحكومية بالحكومة القطریة أو المضمونة منها
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دى المجموعة اال      4/2 ة ل ة  یجب مراعاة الحد العام لالستثمارات والتسهيالت االئتماني ئتماني

بة   ددة بنس دة والمح ن % 25الواح ه م ك واحتياطيات مال البن د   رأس ات بن ًا للتعليم وفق

وك   )124(صفحة رقم  2/2/3 وآذلك مراعاة الحد العام للترآزات االئتمانية لدى البن

  .)169-166(وفقًا للتعليمات من صفحة 

ن م       4/3 دة م ل معتم راءات عم ات وضوابط وإج ك وضع سياس ل بن ى آ س یجب عل جل

وال البنك       نظم توظيف أم ة ت اإلدارة أو المرآز الرئيسي بالنسبة لفروع البنوك األجنبي

م إدارة المخاطر الخاصة      ا وتحك في االستثمارات المالية حسب أنواعها والغرض منه

  . بها

اله یجب      4/4 ذآورة أع ات الم قوف أو التعليم ن الس اوز أي م ك تج ة أي بن ة رغب ي حال ف

  . مسبقة من مصرف قطر المرآزي الحصول على موافقة

  -):خاصة بالبنوك اإلسالمية(االستثمارات في العقارات   -5

تعرف باالستثمار في العقارات المشتراة أو المستملكة سواء داخل أو خارج قطر بغرض   "  

  ". االتجار فيها أو تأجيرها لتحقيق عائد استثماري

  
  ).ثمار متداولاست(االستثمارات في العقارات بغرض االتجار  5/1

تثمار عن    5/1/1 ن االس وع م ذا الن الي ه اوز إجم ن % 30یجب أال یتج مال م رأس

  .البنك واحتياطياته

  . سنوات 5یجب أن ال تزید فترة االستثمار في آل عقار عن   5/1/2

ن     5/1/3 د ع اري الواح تثمار العق د االس ن % 25یجب أن ال یزی ك  م مال البن رأس

  .واحتياطياته

  -:مارات في العقارات واألصول الثابته األخرى بغرض التأجيراالستث 5/2

  " .هو االستثمار في العقارات واألصول الثابتة األخرى بهدف التأجير لمدة غير محددة"  

یجب أن الیتجاوز إجمالي االستثمارات في العقارات واألصول الثابتة األخرى ألغراض   

  . رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 30التأجير عن 
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   -:سقوف االستثمارات في العقارات للبنوك اإلسالمية بشكل مجمع 5/3

الي     5/3/1 د إجم ة       (یجب أن الیزی ارات واألصول الثابت داول في العق تثمار المت االس

ًا   دین  (األخرى بغرض التأجير مع ابقاً  5/2و5/1البن ارات ألغراض   )س والعق

ة صفحة  ك الخاص المبين تعمال البن ذه التع) 176(اس ن ه افظ م ات والمح ليم

ة  ه   من  % 40عن  ) والصنادیق العقاری وفي حال   .،رأسمال البنك واحتياطيات

ة، التفاصيل في الصفحة      )363(مخالفة البنك لهذه النسبة تفرض غرامة مالي

ذه  ك احتساب ه ى آل بن ات، وعل ذه التعليم ة من ه ات المالي اب الغرام من ب

ذه ا       ة تحتسب ه ومي وفي حال المخالف ام الشهر     النسبة بشكل ی ة أی لنسبة لكاف

فحة    ي الص بة ف اب النس يل احتس ات  ) 382-381( وتفاص اب البيان ن ب م

  . الدوریة من هذه التعليمات

بقة عل      5/3/2 ة مجلس اإلدارة المس تثمار       ىیجب أخذ موافق وع من االس ذا الن ل ه مث

  .ووضع سياسة استثماریة له

ارات المشتراة باسم البنك أو         5/3/3 ة شرآة من شرآاته     یجب تسجيل العق باسم أی

  %.100التي یملكها بنسبة 

  . ال یجوز التعامل في األراضي التي لم یتم تسجيلها في السجل العقاري  5/3/4

ات       5/3/5 بة للمؤسس ة والمحاس ة المراجع ة بهيئ بية الخاص ایير المحاس ق المع تطبي

ك ف         اد في ذل تثمارات واالعتم ذه االس يم ه د تقي ي معالجة  المالية اإلسالمية عن

ا من     احتساب االستهالك على هذه العقارات أو الحصول ع يم سنوي له لى تقي

 . ةلبنك بها بالقيمة السوقية الثابتمتخصصة تزود مجلس إدارة ا ةشرآة مستقل

ي          5/3/6 ذآورة ف ات الم قوف أو التعليم ن الس ًا م اوز أی ك أن یتج وز ألي بن ال یج

ى المواف  د الحصول عل تثمارات إال بع ن مصرف   االس بقة م ة المس ة الخطي ق

  . قطر المرآزي

من  ) 379-378(ماذج وجداول تقييم االستثمارات والمشتقات المالية مدونة في الصفحة  ن  -6

 .انات الدوریة من هذه التعليماتباب البي
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 )أسهم الخزینة(شراء البنوك نسبة من أسهمها    -7

م        انون رق تنادًا للق نة ) 16(اس ام ال  2006لس دیل أحك م  بتع انون رق نة ) 5(ق  2002لس

م        انون رق ى الق ة وال انون الشرآات التجاری ة قطر     2005لسنة  ) 33(بإصدار ق بشأن هيئ

ة      ألوراق المالي ادة     لألسواق المالية وشرآة سوق الدوحة ل ى الم تنادًا ال انون    66واس من ق

یمكن للبنوك إعادة شراء نسبة من أسهمها      ،2006لسنة  33مصرف قطر المرآزي رقم 

  -:من األسهم المصدرة شریطة التقيد بالتعليمات التالية% 10 تتجاوز ال

ة قطر لألسواق          - ذلك والصادرة من هيئ ة ل ة المنظم االلتزام بالضوابط واالجراءات التنفيذی

  .المالية

 .عدم االخالل بأي نسبة من النسب اإلشرافية المنسوبة لحقوق الملكية -

ایير ا  - ه المع ا تقضي ب زام بم اریر االلت ة للتق ة لدولي ة  )IFRS(المالي ة آاف ة معالج أن آيفي بش

ا في             المالمعا ا واالفصاح عنه ة ادراجه ذلك طریق ى اسهم البنك المشتراة آ تم عل ت التي ت

  .البيانات المالية
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     2008سرما/ البنوك                        
  عاشرةالالطبعة    

  

  
  التعامل في أدوات الصرف األجنبي: رابعاً

  والسوق النقدي لصالح البنك 
  
  
  -:ضوابط تعامل البنوك في الصرف األجنبي والمشتقات وأدوات السوق النقدي لحسابه - 1

وك  ( يجب وضع سياسة شاملة معتمدة من مجلس إدارة البنك   - أو المرآز الرئيسي للبن

في عمليات الصرف األجنبي والمشتقات وأدوات    تحدد أهداف تعامل البنك) األجنبية

ة       ة والرقابي ة والتنفيذي السوق النقدي ، وتحدد األسس والضوابط واإلجراءات اإلداري

ى مجلس إدارة         ـتقات واألدوات ، ويجب عل ذه المشـ التي تحكم تعامالت البنك في ه

ام    البنك عند اعتماده لهذه السياســة ، و متابعته لتنفيذها وأن يكون م ا بشكل ت تفهمًا له

ن    ا م ة به اطر المحيط تقات والمخ امالت والمش ذه المع ة ه ار طبيع ي االعتب ذًا ف وآخ

ث  ان حي اطر االئتم اطر السوق  (Credit  Risk)مخ اطر   (Market Risk)ومخ ومخ

ات   ) (Liquidity Riskالسيولة  ة    (Operational Risk)ومخاطر العملي والمخاطر القانوني
(Legal Risk) .   

بة       - دي آنس وق النق ي والس ي الصرف األجنب ل ف قوف تعام ك س ون هنال يجب أن يك

  . مئوية من  حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات وموافاة المصرف بها

ة وضع سياسات وإجراءات عمل   - ة للبنك واإلدارات المعني ى اإلدارة العام يجب عل

ى فيه    ات ،يراع ذه العملي ذ ه نظم تنفي يلية ت وابط تفص لطات وض ل الس ا فص

امالت     واالختصاصات وتحديد  د وتنظيم تسجيل المع المسئوليات والواجبات مع تحدي

   0وأعمال القيد المحاسبي وفصل ذلك تمامًا عن أعمال غرفة التداول والخزينة

       -:عمليات الصرف األجنبي الحاضرة واآلجلة وحقوق الخيار وغيرها -2

  . ها فيما يخص هذه المعامالتتحديد سقوف للبنوك المتعامل مع  -

      FOREIGN EXCHANGE, FORWARD, FUTURE, OPTIONS, OTHERS)(  

ة في           - ة المفتوحة الحاضـرة  واآلجل امالت ومراآز العمالت األجنبي تحديد سقوف للتع

  .أي وقت 

  0تحديد حد أقصى آلجال استحقاق العقود اآلجلة والمستقبلية    -
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الي   ،تحديد حد أقصى للخسارة المسموح بها لكل معاملة أو مرآز مفتوح    - وآذلك  إلجم

ا خالل الشهر والسنة      ،المعامالت والمراآز المفتوحة وإجمالي الخسارة المسموح به

امالت والمراآز المفتوحة والخـسائر أن        ذه التع على أن يراعى عند تحديد سقوف ه

  -:في الحاالت اآلتية  تحدد 

    DAYLIGHT POSITION            ل النهار خال -

      OVERNIGHT POSITION            خالل الليل  -

   STRATEGIC POSITION        المراآز االستراتيجية    -

   -: )Interest Rate Gapping(  فجوات أسعار الفائدةسقوف  -3

   أسعار الفائدة فجواتتحديد حد أقصى آلجال    -
(MAXIMUM DURATION OF INTEREST GAPPING.               

  ). (MAXIMUM AMOUNT OF GAPPING الفجواتتحديد حد أقصى لحجم   -

بالنسبة   )(MAXIMUM LOSS IN GAPPINGا تحديد الحد األقصى للخسارة المسموح به   -

  0عملية وخالل السنة لكل 

عار ال   - م أس ل وحج ى الج د أقص د ح ةتحدي دة التبادلي             فائ

(DURATION AND VOLUME OF INT.  RATE SWAP)  وق   مقرون بنسبة مئوية من حق

   0الملكية أو إجمالي الموجودات

على آل بنك وضع تعليمات يعتمدها مجلس اإلدارة بشأن سقوف التعامل في السوق النقدي  -4

ن حقوق الملكية أو إجمالي الموجودات وموافاة المصرف والصرف األجنبي آنسبة مئوية م

  .بذلك
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             2008سرما/ البنوك     
  العاشرةالطبعة 

  

  
  تركزات الودائع واالئتمان : خامساً 

  في البنوك والمؤسسات المالية 
  

  -:تعاريف -1

ى        :البنوك والمؤسسات المالية   -      ة المرتبطة ببعضها عل وك والمؤسسات المالي تعتبر البن

ترآة  ة المش اس  الملكي ر% 20( أس اب ) أو أآث راض احتس د ألغ ك واح ة بن بمثاب

  . جميع الفروع والمؤسسات التابعة والشقيقة بكافة الدولالحدود القصوى بما في ذلك 

ة    -    ة  الترآزات االئتماني وك والمؤسسات المالي ة عن     :للبن ة الناجم ة المخاطر االئتماني آاف

   -:وتشمل )خارج الميزانية( وغير المباشرة  )داخل الميزانية (المطالبات المباشرة 

   -:البنود داخل الميزانية) أ(

 . ت لدى البنوك والمؤسسات الماليةااليداعا-
 .القروض الممنوحة للبنوك والمؤسسات المالية-
 ). تشمل المساهمة في رأس المال( االستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية -

لة - ة المراس ات المالي وك والمؤسس دى البن ة ل ابات الجاري دة الحس  أرص

 )Nostro(دة الح ة  وأرص ات المالي وك والمؤسس وفة للبن ة المكش ابات الجاري س

  ).Vostro(المراسلة 

ة أو   - وك خارجي ة بن الء بكفال ة للعم ة الممنوح هيالت االئتماني روض والتس الق

  .من بنك خارجي ةبضمان أوراق مالية صادر

ات الناشئة عن المرابحات           - ل المطالب وك مث ة من البن المطالبات األخرى المماثل

  . والتخضع ألي محددات أخرىة في السلع والمعادن وغيرها الدولي

   -:البنود خارج الميزانية) ب(

ال   قيم البنود خارج الميزانية وفقًا ألوزان المخاطر التي تضمنها نظام  ة رأس الم آفاي

   -:من التعليمات وتشمل )436-430( صفحة

  .المعززة هخطابات االعتمادات المستندي -
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  العاشرةالطبعة 

  

ات غي  - ان  االلتزام نح االئتم اء لم نقض أو لإللغ ة لل وط   (ر القابل ك خط ي ذل ا ف بم

 ).االئتمان
  .الكفاالت المقابلة لكفاالت صادرة من البنوك والمؤسسات المالية  -

  ).بما في ذلك التظهيرات التي لها صفة القبول(القبوالت   -

دى ال        - ل البنك والمودعة ل وك  موجودات المحافظ االستثمارية المضمونة من قب بن

  . والمؤسسات المالية أو المضمونة منها

ود الصرف األجنبي    االلتزامات المحتملة مقابل   - المشتقات المالية ذات العالقة بعق

  . وعقود أسعار الفائدة والعقود ذات الطبيعة المماثلة

  .االلتزامات األخرى الطارئة  -

   -:تصنيف البنوك والمؤسسات المالية  -2

ى ثالث       ينبغي تصنيف البن  وك والمؤسسات المالية ألغراض احتساب الحدود القصوى إل

  . فئات

   -:الفئة األولى  

عن            ) لالجال طويلة المدى (تشمل البنوك والمؤسسات المالية المصنفة بدرجة التقل      

A3)Moodys ( و–A  )Standard&Poors(     ة من دول مجلس اوما يعادلها والبنوك الوطني

اون  ة        )  Onshore banks(الخليجي   التع ذه الفئ وك ضمن ه ل تصنيف البن ى أن اليق عل

   .)Baa2(عن 

   -:الفئة الثانية  

تشمل البنوك والمؤسسات المالية التي يقل تصنيفها عن الفئة األولى بحيث ال تقل عن               
Baa2 )Moodys ( وBBB )S&P.(  

   -:الفئة الثالثة

وك والمؤسسات المال      ل العمالت البن ى تحوي ودًا عل دان تضع قي ي بل ة الموجودة ف ي

ا عن      ة رأس ماله األجنبية والبنوك التي يقل تصنيفها عن الفئة الثانية أو تقل نسبة آفاي

  ". 2"الحد األدنى المقرر من لجنة بازل
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                               المخاطر المصرفية                                                           اإلشراف المصرفي تعليمات  –الباب السابع 

االئتمان في البنوك تركزات الودائع و              

  

             2008سرما/ البنوك     
  العاشرةالطبعة 

  

   -:الحدود القصوى للترآزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية -3

د إج  3/1 ب أن ال يزي ة     يج ة المالي ك أو المؤسس وح للبن ان الممن الي االئتم م

ى عن   ة األول ن % 25المصنفة ضمن الفئ هم ك واحتياطيات مال البن ، رأس

 . البنك الخارجي الواحد او المؤسسة المالية الواحدة تطبق هذه النسبة على
يجب أن اليزيد اجمالي االئتمان الممنوح للبنك او المؤسسة المالية المصنفة  3/2

ة عن    ضم ة الثاني ه   من  % 10ن الفئ ذه   رأسمال البنك واحتياطيات ، تطبق ه

 .النسبة على البنك الخارجي الواحد او المؤسسة المالية الواحدة
ة        3/3 وح للبنك الواحد او المؤسسة المالي يجب أن اليزيد اجمالي االئتمان الممن

 ياطياتهرأسمال البنك واحتمن % 5الواحدة المصنفة ضمن الفئة الثالثة عن 

وك   . ويمكن تجاوز هذه النسبة مقابل حجز ودائع ذه البن ويشترط ان تكون ه

  . او المؤسسات المالية تتمتع بمراآز مالية قوية

يجب ان ال يزيد إجمالي االئتمان الممنوح من فروع البنوك االجنبية العاملة   3/4

ق   ة والش ا  في دولة قطر لمراآزها الرئيسية وفروعها والشرآات التابع يقة له

  . من رأسمال الفرع العامل في قطر% 200عن  

ة المصنفة لآلجال قصيرة            3/5 وك والمؤسسات المالي ان للبن نح االئتم يجب تجنب م

ة    ادل   )Speculative( المدى ذات مخاطر عالي ي تع من   )NP )Not Prime (والت

   .مايعادلها أو من قبل ستاندر اندبورزBو قبل وآالة موديز

لين     تستثنى   3/6 رات قصيرة في حسابات المراس ة   )Nostro( الزيادات لفت لتغطي

ادة يحتسب المتوسط          ة استمرارية الزي ة وفي حال ر متوقع دفعات آبيرة غي

  .الشهري للرصيد

من الحدود القصوى للترآزات   ) العاملة بدولة قطر( تستثنى البنوك المحلية  3/7

  .االئتمانية للبنوك

   -:الئتمانضوابط اضافية لإليداع وا -4

ات        - ن المؤسس ة م ل مؤسس دى آ ع ل ط الودائ رات رب د فت ة لتحدي ع سياس ب وض يج
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االئتمان في البنوك تركزات الودائع و              

  

             2008سرما/ البنوك     
  العاشرةالطبعة 

  

 . وإعالم المصرف بها) بما في ذلك المرآز الرئيسي والفروع( المصرفية المختلفة 
ات المرابحات      - ل عملي بالنسبة لاللتزامات الناشئة على البنوك والمؤسسات المالية مقاب

لع والمع ي الس ة ف نة  الدولي دة عن س ة الواح دة العملي د م اة أن ال تزي ادن يجب مراع

  . واحدة

ة ومن اإلدارة            - وك الوطني ذه السياسات من مجلس اإلدارة بالنسبة للبن اد ه يجب اعتم

تندات       ززة بالمس ا مع د المصرف به ة، وتزوي وك األجنبي روع البن بة لف ة بالنس العام

  .الرسمية

ة     يجب أخذ موافقة مصرف قطر المرآزي   - وك والمؤسسات المالي المسبقة بأسماء البن

  . والوآاالت المختلفة التي يتعامل معها البنك بعد موافقة مجلس اإلدارة عليها

  -:البيانات الدورية   -5

ين تفاصيله في الصفحة              وك المب د مصرف قطر المرآزي بجدول أرصدة البن            يرجى تزوي

      . هذه التعليمات من باب البيانات الدورية من) 379( 
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    المخاطر المصرفية                                                                  اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  لجميع البنوكنسبة كفاية السيولة                       
  

    2008سرما/بنوك ال     
  العاشرةالطبعة     

  
  

   
  النسب والمؤشرات المصرفية:  سادسًا 

  
  نسبة آفایة السيولة -أ     

  
  -:نسبة آفاية السيولة

  -:تعاريف  -1

ة    :الســيولة  ارج الميزاني ل وخ ه  داخ اء بالتزامات ى الوف ك عل درة البن مق

  0الممتازين وقت الطلب  لعمالئه وتخصيص قروض

هادات اإل    : أوراق الدين  مل ش ي تش دين الت ن   أوراق ال ـيرها م ندات وغ داع والس ي

  0أوراق الدين 

ة ة األوراق :األوراق المالي من    المالي ي تتض اص الت ومي والخ اعين الحك للقط

هادات  داعاتش رى    اإلي دين األخ ندات وأوراق ال ات والس واألذون

  0واألسهم وغيرها من أوراق مالية

  -: على النحو اآلتي لجميع البنوكتقرر احتساب نسبة آفاية السيولة  -2

ـبة     2/1 ن نسـ ام ع ى المق ط عل مة البس اتج قس ل ن ب % 100أن ال يق وتحس

  -:آاآلتي 

  الوزن الترجيحي           -:ويتكون من مجموع البنود التالية  -:البسط 

    %100             0النقد في الصندوق - 

  %100                0األرصدة لدى مصرف قطر المرآزي - 

  %100     .الجل لغاية سنةخل قطر األرصدة لدى البنوك دا - 

  %100    .الجل لغاية سنةاألرصدة لدى البنوك خارج قطر  - 

  %100            أو الفروع/ صافي االرصدة لدى المرآز و -

   .) -+(الخارجية 
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    المخاطر المصرفية                                                                  اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  لجميع البنوكنسبة كفاية السيولة                       
  

    2008سرما/بنوك ال     
  العاشرةالطبعة     

  
  

 %100      .األوراق المالية القابلة للتداول داخل دولة قطر صافي *  -
                 بعد استبعاد المخصص خارج قطر ولاألوراق المالية القابلة للتدا  -

  %80                                                       األسهم  - أ

 %100                                                    األخرى  - ب
ام ة  : المق األوزان المبين ا ب د ترجيحه ة بع ود التالي وع البن ن مجم ون م يتك

  -:إزاء آل منها 

  الوزن الترجيحي                                                    

  %25                             اإليداعوشهادات ودائع العمالء  -

  %45       لغاية سنة          ألجل) Inter bank(ودائع البنوك  -

  -:و أوراق الدينالمبالغ المقترضة  -

  %40                               من سنة           جل اقلأل -

  %30                             سنة            2-1ألجل من  -

  %25                               سنة          3-2ألجل من  -

  %20                                سنوات فأآثر     3ألجل  -

  % 3                                       )الكفاالت(آتب الضمان  -

  % 30            السقوف غير المستغلة من التسهيالت االئتمانية  -

  % 30                                       االعتمادات والقبوالت  -

  % 3                                        جميع الصفقات اآلجلة  -

  %50                                  رصيد المبالغ الغير مكتتبة  -
 (Uncommitted underwriting amount)    
  % 3                                                       أخرى    -

  

  
  بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص* 
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    المخاطر المصرفية                                                                  اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  لجميع البنوكنسبة كفاية السيولة                       
  

    2008سرما/بنوك ال     
  العاشرةالطبعة     

  
  

ة      2/2    ات الدوري اب البيان ي ب ين ف و مب ا ه ب م بة حس ب النس تحتس

فحة ة حس     ) 380(ص ة المالي ب الغرام ات وتحتس ن التعليم ـ هاب مـم            وــ

  .في باب الغرامات المالية من التعليمات) 363(مبين في صفحة 
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    المخاطر المصرفية                                                       اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  النسبة االئتمانية                                       
                                

  

    2008مارس/البنوك     
  العاشرةالطبعة 

  
  

  
  

  النسبة االئتمانية –ب 
  
  . %90 للنسبة االئتمانيةالحد االقصى    -1

ومة      -:یعني إجمالي االئتمان روض واألوراق المخص ة والق ابات المدین الحس

  ).القبوالت(واالعتمادات المؤجلة الدفع 

ي  -:ویعني التمویل  ل المحل ارجي التموی اومة أو ب والخ ة أو المس المرابح

اإلجارة   أو المتناقصة أو االستصناع   المضاربة أو المشارآة

ك    ة بالتمل رى   المنتهي المية أخ ل إس ات تموی ة عملي أو أی

  .والقبوالت

ذه تحتسب    -2 بة ه وذج النس ق نم ة"وف بة االئتماني م  ملحق )515(صفحة " احتساب النس رق

ة   ) 381-380(في الصفحة  والتوضيحات مبينه )33( ات الدوری اب البيان وتفرض   ،من ب

ي الصفحة   ين ف و مب ا ه بة آم ات احتساب النس ك تعليم ة البن ة مخالف ي حال ة ف ة مالي            غرام

  . من باب الغرامات المالية من هذه التعليمات ) 363-364(
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    المخاطر المصرفية                                                                          اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

 
 

  نسبة الجاري مدين إلى االئتمان  

                                 
  

     2008مارس/ البنوك              
  لعاشرةاالطبعة 

  
  

  
  

  نسبة الجاري مدين إلى االئتمان –جـ 
  

  
ة     % 30يجب أن ال يتجـاوز الجاري مدين عن    -1 ـالي أرصدة التسهيالت االئتماني  من إجم

ـطار مصرف قطر المرآزي      في آل بنك،  وفي حـال تجاوز البنك لهذه النسبة يجب إخـ

  .بكيفية معالجة هذا التجاوز 

  .ية الشهرية يتم احتساب النسبة من واقع الميزان   -2

 )365-364(تفرض غرامة مالية على مخالفة احتساب النسبة حسب ما هو مبين صفحة    -3

  . من باب الغرامات المالية من هذه التعليمات

ذه   )381(تحتسب النسبة حسب ما هو مبين صفحة   -4 من باب البيانات المالية الدورية من ه

  . التعليمات
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      المخاطر المصرفية                                                                اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  

   
 بالعمالت األجنبيةنسبة الموجودات              

  

            2008سرما/البنوك    
  العاشرةالطبعة 

  
  

  
  

  نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية -د  
  إلى المطلوبات بالعمالت األجنبية     

   
  

   -:تقرر أن تلتزم جميع البنوك بالتعليمات التالية    

  . اعتماد نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية إلى المطلوبات بالعمالت األجنبية  -1

  الموجودات بالعمالت األجنبية         

  بالعمالت األجنبيةالمطلوبات         

  . وذلك طوال السنة% 100بحيث یكون الحد األدنى المسموح به لهذه النسبة هو   

ة         -2 ة المخالف ة الشهریة في حال ات الميزاني ام     ،تحتسب هذه النسبة من واقع بيان ة أی ك لكاف وذل

ك في الصفحة          ان تفصيل ذل ة، ولبي ى المخالف ة عل من  ) 365(الشهر وتحتسب غرامة مالي

  . من باب البيانات الدوریة) 383-382( باب غرامات مالية وفي الصفحة
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    المخاطر المصرفية                                                           اإلشراف المصرفي تعليمات  -الباب السابع

  
  

 

  ض استعمال البنكألغرا نسبة الموجودات الثابتة

  

  

     2008مارس/ البنوك             
  العاشرةالطبعة 

  
  

  
  
  

  ألغراض استعمال  نسبة الموجودات الثابتـــة - هـ
  رأسمال البنك واحتياطياتهإلى البنك  

   
  

ة الستعمال البنك الخاصة     ييجب أن ال  )1( افي  ( تجاوز صافي مجموع الموجودات الثابت بم

ك ى البن ك مبن ن % 20عن ) ذل هم ك واحتياطيات مال البن ك رأس ة البن ال رغب ي ح ، وف

   0ه الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف قطر المرآزي تجاوز هذه النسبة فعلي

يجب الحصـول على تقييم سنوي مستقل من مصـادر موثوقة لكل أصل ثابت يزيد عن    )2(

  0رأسمال البنك واحتياطياتهمن % 10

ة     )3( ودات الثابت درج الموج ا يجب أن ال ت ت ملكيته ي آل وية   الت ة تس ك نتيج ة للبن مديوني

  0ضمن حساب الموجودات الثابتة ألغراض استعمال البنك  أو ألغراض أخرى عمالئه
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   المخاطر المصرفية                                                                        اإلشراف المصرفيتعليمات  -بعالباب السا

  
  

   

       إدارة المخاطر                    

  

    2008سرما/البنوك    
  العاشرةالطبعة     

  
  

  
  Risk Managementإدارة المخاطر  – :سابعاً

   
  

ى           ة عل ة الخاصة باألشراف والرقاب لمواآبة التطور في المبادئ والمفاهيم والممارسات الدولي

وك اطر    ،البن يم المخ ات إدارة وتقي ى سياس ي عل كل أساس د بش بحت تعتم ي أص            والت

Risk Management    ل أدوات ووس ى تفعي ا   وعل درات    ،Risk Mitigationائل الحد منه زًا لق وتعزی

ازل   ررات ب ات مق اء بمتطلب ى الوف وك عل ا  ) 2(البن ا بم ة به دعائم الملحق ال وال ة رأس الم لكفای

  .ینعكس على االستقرار المالي لكل بنك وعلى الجهاز المصرفي

يم           ام بتقي ة للقي رة الدولي وت الخب د بي تعانة بأح وك االس ع البن ى جمي رفية  عل اطر المص المخ

وأیة إرشادات  )421-418(صفحة ) 7(ملحق رقم المختلفة وفق المخاطر واإلرشادات المرفقة 

أو مخاطر أخرى یراها البنك الزمة، على أن تكون تلك البيوت من الشرآات المؤهلة للقيام بتلك 

  . الدراسة
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   تقديم خدمات مالية إسالمية                                                                 اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

       في البنوك التجارية                  
  

    2008مارس/البنوك      
  العاشرةالطبعة     

  
  

  
  تقديم خدمات مالية إسالمية في البنوك التجارية – :ثامناً

   
ذا          رع إسالمي مستقل له تح ف ة إسالمية ف يجب على البنوك التجارية التي ترغب في تقديم خدمات مالي

  -:الغرض وفقًا للضوابط التالية

  . ةالضوابط القانونية والشرعي -1

، وفقًا لنموذج الطلب   إسالميفرع الحصول على موافقة مصرف قطر المرآزي على فتح   1/1

ذلك ى أن  المخصص ل ع عل ر من موق ي أآث رع إسالمي ف ر من ف تح أآث ك ف ، ويمكن للبن

  .تعامل جميعها ماليًا آفرع إسالمي واحد

 األنشطةمراجعة البنك لنظامه األساسي من الناحية القانونية لمعرفة مدى مالءمته لمزاولة   1/2

  .الجديدة

ة رق   1/3 ل عن شخصين       تعيين هيئ ة شرعية متخصصة التق ى   لإلشراف اب ال عل روع   أعم الف

  . من الناحية الشرعية وإقرارهااإلسالمية للبنك 

ال للتدقيق على  جهاز تدقيق شرعين يتعي  1/4 ر  أعم ارير      والف ع تق ة الشرعية ورف ع من الناحي

  . بها لهيئة الرقابة الشرعية

  -:بتقديمها ميةاإلسالالمصرفية المسموح للفروع  األنشطة   -2

  داخل المرآز المالي دالبنو 2/1

وال وتتكون من مصادر واستخدامات     ائج         األم ة  وتحدد نت التي يتضمنها وعاء المضاربة العام

  -:بشكل نهائي في نهاية السنة المالية وتتكون من  أعمالها

    -:مصادر األموال 2/1/1

نها البنك واليدفع عليها الودائع تحت الطلب التي يضم  -:الحسابات الجارية -أ

  .عائد

تثمار    - ب ع االس ابات ودائ حس

  -:المطلق
"Unrestricted investment. Accts" 

ات     ف فئ ن مختل رع م ا الف ي يتلقاه وال الت ي األم وه

تند  د تس ر مقي تثمار غي ابات اس ي شكل حس الء ف العم

تثمرها  رعية و يس ة الش اربة العام ود المض ى عق ال

ا  اء الع رع ضمن الوع ه دون الف تخدامات أموال م الس
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   تقديم خدمات مالية إسالمية                                                                 اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

       في البنوك التجارية                  
  

    2008مارس/البنوك      
  العاشرةالطبعة     

  
  

  .أي قيود من أصحاب هذه الودائع

  .األرصدة المستحقة للمرآز الرئيسي  :المصادر الذاتية -ج

  أي أنواع شرعيه أخرى من مصادر األموال يوافق عليها المصرف المرآزي - د

   -:استخدامات األموال 2/1/2

   -:ًا للضوابط التاليةتقديم التمويل وفقًا ألساليب التمويل اإلسالمي ووفق  -أ

  .المرابحة لألمر بالشراء مع االلتزام بالوعد -  

  .اإلجارة  المنتهية بالتملك مع االلتزام بالوعد -  

  .التمويل بالمضاربة لعقود مشروعات محددة القيمة والمدة وبما التجاوز خمسة سنوات -  

ة   -   ا اليجاوز خمسة     التمويل بالمشارآة المتناقصة لعقود ومشروعات محددة القيم دة وبم    والم

  . سنوات

  .التمويل باالستصناع مقابل االستصناع الموازي -  

  .صكوك التمويل اإلسالمية -  

  .اإليداعات لدى البنوك والمؤسسات المالية على أسس إسالمية -ب

  . االستثمارات المالية المقبولة شرعًا -ج

  .لمصرف المرآزيأي استخدامات أموال شرعية أخرى يوافق عليها ا  -د

  -:البنود خارج المرآز المالي 2/2

   -:مصادر األموال خارج إطار عقود المضاربة العامة 2/2/1

تثمارية      افظ اس ابات او مح كل حس ي ش الء ف ن العم رع م ا الف ي يتلقاه وال الت ي األم وه

د     بموجب عقود المضاربة المقيدة أو عقود الوآالة أو أي عقود شرعية أخرى بخالف عق

كل    المض ددة بش روط مح ددة أو بش ه مح ي أوج ابهم ف تثمارها لحس ك الس ام وذل اربة الع

اربة العام     وال المض تخدامات أم ام الس اء الع ن الوع ا   ةمنفصل ع بة عليه تم المحاس وت

ال        ائج أعم ار نت ارج إط ود،  وخ ي العق ه ف ق علي ًا للمتف ا وفق د عليه ع العائ د ودف وتحدي

 " Ristrected investment Accts"ستثمار المقيدالمضاربة العامة،  وتعرف بحسابات اال

   -:استخدامات أموال حسابات االستثمار المقيد 2/2/2

رة             ا في الفق ود المشار إليه ا في العق تثمار المتفق عليه  2/2/1وتتحدد حسب أوجه االس
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  .بعاليه

   -:االلتزامات العرضية 2/2/3

االت وااللتزام   تنديه والكف ادات المس مل االعتم ة  وتش رى المقبول رة األخ ر المباش ات غي

  . شرعاًً

   -:إدارة المخاطر -3

  المخاطر المصرفية 3/1  

تنطبق جميع تعليمات المصرف المرآزي المتعلقة بمتطلبات السيولة وآفاية رأس المال  3/1/1

الترآزات والمخاطر        واالحتياطي النقدي وجميع السقوف والنسب اإلشرافية الخاصة ب

  . بشكل مجمع للبنك وفروعه اإلسالمية المصرفية األخرى

ا  3/1/2 ائج اعماله ار نت ع فروعه اإلسالمية وإظه ك إدارة المخاطر المصرفية لجمي ى البن عل

ى      ل، وعل آفرع واحد مستقل بشكل منفرد بجانب إدارة المخاطر بشكل مجمع للبنك آك

ة ا   اطر المختلف ن المخ د م راءات للح ك وضع سياسات وإج بيل ذل ي س ك ف لخاصة البن

المي   روع اإلس دمها الف ي تق طة الت دمات واألنش ا   ةبالخ يم موجوداته بة لتقي ذلك بالنس وآ

   -:ومطلوباتها وعليه في هذا الشأن االلتزام بالتالي

  . تخصيص رأس مال مناسب للفروع اإلسالمية 3/1/2/1

يجب أال يتجاوز إجمالي المستحق للمرآز الرئيسي لدى فروعه اإلسالمية نسبة    3/1/2/2

ز      % 30 تحق للمرآ الي المس من إجم ك ويتض ات البن ال واحتياطي ن رأس م م

  :الرئيسي ما يلي

ا        ه به ه الموجودات الثابت رأس المال المخصص للفروع اإلسالمية مخصومًا من

  .عمضافًا إليه أرصدة المرآز الرئيسي لدى الفر

  -:مخاطر الترآزات بالفروع اإلسالمية 3/1/2/3

قوف      د وس ل الواح ة للعمي زات االئتماني قوف للترآ د س ك تحدي ى البن يجب عل

لترآزات االستثمارات المالية بالفروع اإلسالمية بحيث تتناسب هذه السقوف مع  

قوف     ى الس ك عل ي ذل اد ف دم االعتم روع،  وع ذه الف ة به وال الموظف م األم حج

ل، حيث أن          اإلج ى مستوى البنك آك رره من المصرف المرآزي عل مالية المق
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روع اإلسالمية،      هذه السقوف اإلجمالية قد تشكل ترآزًا شديدًا في موجودات الف

الغ المصرف المرآزي بسقوف الترآزات المحدده لفروعه           ى آل بنك إب وعل

  . اإلسالمية

تمويل بالمشارآة المتناقصه في أي يجب أال يزيد مجموع التمويل بالمضاربة وال 3/1/2/4

. من إجمالي محفظة التمويل اإلسالمي بالفروع اإلسالمية% 20وقت عن نسبة 

راض    3/1/2/5 لع إال ألغ ارات أو األصول والس ك العق المية بتمل روع اإلس مح للف ال يس

  .التمويل، و اليسمح لها بتملكها لغرض االستثمار

د    3/1/2/6 المي عن رع اإلس ى الف ائل  عل اد وس المي إيج ل اإلس ات التموي راء عملي إج

راض      تراه ألغ لع المش ه األصول والس ول دون تملك ي تح بة الت وط المناس التح

من  (التمويل وتعرضه لمخاطرها المختلفة مثل مخاطر السوق والهالك وغيرها 

ل          ة المرابحات ومث أمثلة تلك الوسائل عمليات الشراء مع حق الرجوع في حال

ي  أمين ف ناع      الت اطر االستص وازي لمخ ناع الم ة االستص ارة وتغطي ة اإلج حال

  )وغير ذلك من الوسائل

   -:الضوابط اإلدارية والمحاسبية3/2

رع وإدارات              3/2/1 دير الف روع اإلسالميه يتضمن م اد تنظيم اداري للف ى البنك إيج عل

رة في الخد      اءة وخب ة وذات آف مات وأقسام تنفيذية تعمل بها آوادر مؤهلة ومدرب

  .المالية اإلسالمية

م         3/2/2 اد قس ك بإيج المية والبن روع اإلس امالت الف ين مع بي ب ل المحاس ي الفص ينبغ

ث      المية بحي روع اإلس تقل للف تندي مس بي ومس ام محاس جالت ونظ بة وس محاس

روع دون وجود      ك الف يمكن استخراج مرآز مالي وحساب دخل واحد مستقل لتل

رى، عل   ك األخ ابات البن ع حس ط م رع   خل بي للف ام المحاس د النظ ى أن يعتم

ة اإلسالمية  ة للمؤسسات المالي بة والمراجع ة المحاس ايير هيئ ى مع اإلسالمي عل

  .عند تبويب وعرض بياناته المالية واستخراج نتائج أعماله واإلفصاح عنها

ة           3/2/3 ة المتعلق ه الالزم ود واألوراق الثبوتي ود العق ن وج ق م ك التحق ى البن عل

المختلفة للفرع اإلسالمي مع العمالء والغير،  وان تكون مستوفاه من  بالتعامالت
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  .الناحية القانونية وآذلك من الناحية الشرعية من قبل هيئة الرقابة الشرعية

المية    3/2/4 وك اإلس زي للبن ات المصرف المرآ روع اإلسالمية تعليم ى الف تسرى عل

ائر، مع    فيما يتعلق باحتساب وتوزيع األرباح على المودعين ومدى تحملهم للخس

ع     ك لرف ن البن دم م دعم المق ادة ال دم زي توجب ع ي تس ات الت ى التعليم د عل التأآي

تحقه    رعية المس ودعين عن حصة المضاربة الش ى الم وزع عل د الم دل العائ مع

  .للبنك 

ب        3/2/5 المية بجان ه اإلس ك وفروع ع للبن هري مجم الي ش ز م داد مرآ ك إع ى البن عل

الي واحد   روع اإلسالمية ترسل شهريًا للمصرف المرآزي      مرآز م مستقل للف

ذلك  اذج المخصصة ل ى النم فحة   عل ن ص ة م فحة  387مبين ى ص ن  388ال م

  . البيانات الدورية

ة     3/2/6 رات الدوري ام وفي الفت ة الع ة في نهاي ة المجمع ه المالي داد بيانات ك إع ى البن عل

ة ال     ارير المالي ايير التق ًا لمع ام وفق الل الع طة    خ ن األنش اح ع ع اإلفص ة م دولي

روع اإلسالمية واإلفصاح       والخدمات المالية اإلسالمية التي يقدمها من خالل الف

الي    ز الم ة والمرآ اطر العام ى المخ ا عل ا وتأثيره ة إدارته ا وآيفي عن مخاطره

  .المجمع للبنك

ان للبنك آ            3/2/7 ى المستوى المجمع لمحفظة االئتم اطي المخاطر عل كل  يحتسب احتي

  .ويتم إدراجه بالكامل بالميزانية المجمعة للبنك ضمن حقوق المساهمين

  

ه  ن تاريخ ارًا م ات اعتب ذه التعليم ل به ديها أي    12/2007 يعم د ل ي توج وك الت ى البن وعل

 12/2007(أشهر من تاريخه  6وضاعها في غضون توفيق أ التعليماتتجاوزات في تاريخ هذه 

.(   
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  المخاطر اإلدارية في البنوك:الفصل الثاني

  
  الماليةالخدمات نهج إدارة البنوك ومؤسسات :أوالً

  
  -:تعاريف -1

 :المصرف مصرف قطر المرآزي

  :البنوك 0جميع البنوك الوطنية المرخصة من المصرف للعمل بقطر بموجب القانون

ة أو أي  أو محال الصرافة في ا   والتمويلأشرآات االستثمار ومؤسسات  لدول

دها      انون أو يصدر بتحدي مؤسسات وشرآات خدمات مالية أخرى يحددها الق

  .قرار من المصرف

مؤسسات الخدمات   

  : المالية

  :مجلس اإلدارة  .المالية الخدمات مجلس إدارة البنك أو مؤسسة

المدير العام أو المسؤول التنفيذي األول ومساعديه وتابعيه بالبنك أو مؤسسة   

  .لماليةاالخدمات 

  :اإلدارة التنفيذية

ة بالبنك      إطار نظامي يحدد دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذي

ة  ة  أو مؤسس دمات المالي ين  الخ ا وب ة بينهم ات المترابط اهمين  والعالق المس

  0، وعالقتهم بالمصرفواألطراف ذات العالقة

  نهج إدارة البنوك

  :والمؤسسات 

  -:اإلدارةدور ومسؤوليات مجلس  -2

  :يباشر مجلس اإلدارة المهام والمسؤوليات الرئيسية التالية    

 2/1   0وضع استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطويرها 

  2/2  0تشكيل الهيكل التنظيمي للبنك أو المؤسسة

  2/3  0تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات

  2/4  0اطراإلشراف على التنفيذ وتقييم األداء والمخ

  2/5  0تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه

  2/6  0توفير مدقق خارجي مستقل
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  2/7  0ف األخرىاالمسؤولية تجاه المساهمين واألطر

  2/8  0المسؤولية تجاه المصرف

  2/1  :وضع استراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطويرها

د اإلدارة ا     -     ة بخطط وسياسات واستراتيجيات     على مجلس اإلدارة تزوي لتنفيذي

داف    ق أه ى تحقي ا للوصول إل ن خالله يم م ل وتق ددة تعم ل واضحة ومح عم

تراتيجيات    ذه االس وير ه يم وتط ادة تقي ه بإع ع قيام ة ، م ك أو المؤسس البن

ى آلوالسياسات من وقت  رات المحيطة عل ؤثرات والمتغي ي ضوء الم خر ف

دولي   ي وال ي واإلقليم توى المحل ار  المس ك داخل إط ون ذل اة أن يك ع مراع م

  0متطلبات الترخيص وقوانين وتعليمات المصرف

يستعين مجلس اإلدارة في رسم االستراتيجيات والخطط والسياسات بما تزوده    -   

ذا    ـتشارات به ـلومات واسـ ارير ومعــ ات وتق ن دراس ـيذية م ه اإلدارة التنفــ ب

راء من خارج البنك أو      الشأن ، ويمكن للمجلس أن يستعين في ذلك أيضا بخب

  0المؤسسة

ا     -   من أهم السياسات التي يجب على مجلس اإلدارة وضعها والعمل على تقييمه

  -:وتطويرها باستمرار تلك المتعلقة بإدارة المخاطر واألمور التالية 

مخاطر آفاية  –مخاطر السوق  –السيولة  –االستثمار  –منح وتقييم االئتمان 

ال  زات  –رأس الم اطر الترآ ي  –مخ رف األجنب اطر الص اطر  –مخ مخ

دة   عار الفائ عير –أس ات   –التس ة والموازن ات   –الربحي اطر العملي مخ

بة  ة  –والمحاس اطر القانوني وال  –المخ ل األم ة غس ى  -مكافح أمين عل الت

ول  ة    –األص الح المتداخل ة والمص راف ذات العالق القوانين   -األط زام ب االلت

داخلي والخارجي     –يمات اإلشرافية  والقواعد  والتعل دقيق ال يم األداء   –الت تقي

ة    – ات المعني ع الجه احات لجمي ة    –االفص ات الخاص ى السياس افة إل باإلض

ة للحوافز  وتطوير        تهم وتضع أنظم نهم وتكلف بشؤون العاملين التي تنظم تعيي

  .اتيات العمـل ، وغيرها من السياسوتنمية المهارات وتنمية سلوآيات وأخالق
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زام        -   ع االلت تقلة م ة ومس ورة جماعي ه بص ة مهام س اإلدارة ممارس ى مجل عل

تالت     ل التك ك مث ى ذل أثير عل أنه الت ن ش ا م ل م ب آ اد وتجن بالموضوعية والحي

    0والعالقات والتوجهات الخاصة مع اإلدارات التنفيذية أو غيرها 

 -:تشكيل الهيكل التنظيمي    2/2

درج    الإلدارة تشكيل الهيكل التنظيمي للبنك أو    من مهام ومسؤوليات مجلس ا مؤسسة وين

  -:تحت ذلك ما يلي 

د             -   ك من تحدي ع ذل ا يتب ة للبنك أو المؤسسة وم إقرار الهيكل أو الخريطة التنظيمي

ات    ؤوليات والعالق ـبات والمس ات والواجــ ام واالختصاص ين   للمه ات ب والتبعي

اء مج ن أعض ة م ة المختلف تويات اإلداري ذي المس ؤول التنفي س اإلدارة والمس ل

المدير العام واإلدارات واألقسام التنفيذية بجانب أجهزة الــتدقيق ، وينبغي  / األول

  -:في ذلك مراعاة الضوابط التالية 

ات        - س اإلدارة واختصاص لطات مجل ات وس ين اختصاص ل ب الفص

  . وسلطات اإلدارة التنفيذية

رام الصفقات   - ام إب ين مه دات والتالفصل ب ذها وبينعاق ين وتنفي ا وب ه

  . األموال ومهام التسجيل والمحاسبة وإدارة المخاطر مهام تحريك

راد ال      - ن أف امالت م ذ المع ى تنفي تمرة عل ة مس ة ثنائي راف ورقاب إش

ام   ين اإلدارات واألقس ا ب امالت فيم ذ المع ة بتنفي ربطهم عالق ت

  . التنفيذية

اطر    - يم المخ تقلة لتقي ود إدارة مس ملو وج ة   تش دة مرآزي دارة إلوح

  .الطوارىء

  . استقاللية التدقيق الداخلي وتبعيته المباشرة لمجلس اإلدارة  -

رات داخل أو خارج البنك أو            -   تعانة بمن يشاء من الخب يمكن لمجلس اإلدارة االس

م  ة وحج داف وطبيع ع أه تالءم م ا ي ي بم ل التنظيم كيل الهيك ي تش ة ف المؤسس

  0لهيكل بعد ذلك بصورة جماعية من مجلس االدارةاألعمال، مع إقرار ا
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ذي األول       -   ؤول التنفي ين المس س اإلدارة تعي ولى مجل دراء   / يت ام والم دير الع الم

ـم       د رواتبه اريين وتحدي راء واالستش اعدين والخب يين والمس ذيين الرئيس التنفي

ع     لهم أو توقي دماتهم أو فص اء خ ن إنه ؤول ع و المس ون ه ا يك آتهم آم ومكاف

ايير التي حددها    ا لجزاءات التأديبية عليهم ويتم آل ذلك في إطار السياسات والمع

ك بالموضوعية          زام في ذل المجلس وبشكل جماعي من أعضاء المجلس مع االلت

ة واضحة      س اإلدارة خط دى مجل ون ل ك أن تك ي ذل ا ف ى أيض اد ، ويراع والحي

   0بشأن تعاقب اإلدارات التنفيذية  

س     -   ى مجل ي عل راده     ينبغ ي وأف ل التنظيم ع الهيك وير وض يم وتط اإلدارة تقي

رافه  ائج إش وء نت ي ض رى ف رة ألخ ن فت ددة م ؤوليات المح ات والمس والواجب

رات    وء المتغي ي ض ال وف ائج األعم ألداء ونت ه ل ذ وتقييم ى التنفي ه عل ورقابت

  0المحيطة 

  :تشكيل اللجان وتفويض السلطات والصالحيات   2/3

س اإلد   -   ارس مجل الل       يم ن خ رار م اذ الق ي اتخ لطاته ف رافية وس ه اإلش ارة مهام

ن اإلدارة   ا بأعضاء م تعين فيه ن أن يشرك أو يس ن أعضائه يمك ان م ـكيل لج تش

ع تحت مسؤوليات         ام التي تق ر من المه التنفيذية، وتختص آل لجنة بواحدة أو أآث

  -:مجلس اإلدارة ومن أهم اللجان التي يجب على مجلس اإلدارة تشكيلها 
 

وير     :لجنة السياسات والتطوير - داد وتط ة وإع ام دراس ولى مه وتت

نظم   ات وال داف والسياس تراتيجيات واأله االس

  .والخطط والموازنات

س  :اللجان التنفيذية/اللجنة  - ن مجل ا م ة له الحيات المخول ارس الص وتم

ه      ده ومتابعت ان وتجدي نح االئتم ي م اإلدارة ف

ا ي   وال بم ف األم تثمار وتوظي ن  واس د ع زي

 0صالحيات اإلدارة التنفيذية
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   قـــلجنة التدقي  - 

  :المخاطر وتقييم

داخلي والخارجي     تتولى اإلشراف دقيق ال على الت

  0وتقييم األداء والمخاطر

ه       -    يجب أن يكون لكل لجنة من لجان مجلس اإلدارة برنامج عمل واضح يحدد في

الحيات ؤوليات والص ات والمس د  الواجب رارات ومواعي اذ الق ة اتخ وطريق

االجتماعات ، آما يجب تسجيل محاضر االجـتماعات بشكل منتـظم وآمن يسهل 

  0ألغراض المتابعة والتدقيق الرجوع إليه

ال    -   دول أعم ي ج ان مجلس اإلدارة ف ل اجتماعات لج ائع آ يجب أن تعرض وق

رارات اللجان أو أول اجتماع للمجلس يلي اجتماع اللجان سواء بغرض اعتماد ق

  0اإلحـاطة بها حسب الصالحيات المفوضة للجنة  بغرض

الحيات         -   د ص رار وتحدي اذ الق لطات اتخ ويض س س اإلدارة تف ى مجل ب عل يج

التوقيع عن البنك أو المؤسسة وتحريك األموال بالتدرج بين المستويات االدارية 

ان ا        س واللج اء المجل يس وأعض ى رئ ه إل س نفس ن المجل دءًا م ه  ب ة من لمنبثق

في ذلك تضييق نطاق  يوانتهاءًا باإلدارة التنفيذية وعلى مجلس اإلدارة أن يراع

  0يالسلطات والصالحيات الفردية والترآيز عليها بشكل مشترك أو جماع

  :اإلشراف على التنفيذ وتقييم األداء والمخاطر  2/4

يذ السياسات وتحقيق على مجلس اإلدارة أن يمارس دوره األساسي في اإلشراف على تنف  

  -:أهداف البنك أو المؤسسة وتقييم أدائها من خالل المهام واألدوات الرئيسية التالية 

  :تقييم برامج وإجراءات العمل التنفيذية والرقابة الداخلية      -    

على مجلس اإلدارة القيام بتقييم ما تضعه اإلدارة التنفيذية من برامج وإجراءات    

ا تصدره م     ـتها       عمل وم ك من آفايــ ات ويتحقق في ذل ذ العملي ن تعليمات لتنفي

منها          س وتض ـعها المجل ي يضـ ـياسات الت ذ الس ى تنفي درتها عل ا وق ومالءمته

  :الرقابة الداخلية ، ومن أهم هذه البرامج واإلجراءات  لمقومات

راءا   -      رامج واإلج داد  الب ـة بإع ك الخاص بية وتل ارير  ت المحاس التق

  0المالية والبـيانات 
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  0برامج وإجراءات التشغيل والنظم اإللكترونية   -     

ان        -      ل االئتم ة مث اإلدارات التنفيذي ومي ب ل الي راءات العم رامج وإج ب

  0والخزينة وخدمة العمالء وغيرها

 0وسائل وإجراءات الرقابة الداخــلية والوقاية والضـبط الداخلي   -     

ب    س اإلدارة أن يطل ى مجل ل   وعل راءات العم رامج وإج وير ب ة تط ن اإلدارة التنفيذي م

ره      ا تظه والرقابة الداخلية ومعالجة أوجه القصور والخلل بها بصفة مستمرة في ضوء م

  0له نتائج التقييم ومتابعة األداء من فترة ألخرى 

  :مراجعة التقارير الدورية   -  

ام عب          الل الع تمرة خ فة مس ع بص س اإلدارة أن يراج ى مجل ان عل ر اللج

ي   ارير الت ـواع من التق دة أن ة ع ر اجتماعات المجلس الدوري ه وعب كلة من المش

  -:ترفع له مباشرة من المصادر التالية

ة    -         ف   : اإلدارة التنفيذي ال لمختل ائج األعم ن نت ة ع ارير دوري دم تق تق

  0األنشطة وتقييم المخاطر والبيانات المالية 

داخلي    -        دقيق ال ع : الت ة م دوري والمتابع دقيق ال ائج الت ارير عن نت تق

  0نسخة لإلدارة التنفيذية التي تقدم تعقيبها على نتائج التدقيق

ارجي   -        دقيق الخ دوري والمتخصص  : الت دقيق ال ائج الت ارير عن نت تق

ع        نوي م دقيق الس ـج الت ر نتائ ب تقري س بجان ه المجل د يطلب ذي ق ال

   0لتقديم تعقيبها على نتائج التدقيق نســخة لإلدارة التنفيذية 

دقيق    زة الت ة وأجه ع اإلدارة التنفيذي ى المجلس بالتنسيق م ويجب عل

ـع        ة التي ترفـ ارير المختلف التحقق من آفاية وشمولية ومصداقية التق

  0للمجلس ولجانه 

  :تقييم األداء ومعالجة االنحرافات     -  

رير الدورية سالفة الذآر يقيم المجلس  من خالل دراسة مجلس اإلدارة للتقا        

ق         ي تحقي ا ف س ونجاحه ات المجل ا بسياس دى التزامه ة وم أداء اإلدارة التنفيذي
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ائج واألهداف   ا  النت ات والتجاوزات    ،المخطط له ك آشف االنحراف ويتضمن ذل

ة       ا وإصدار التعليمات الالزم وتقييمها وتحليل أسبابها ومحاسبة المسؤولين عنه

   0فادى تكرارهالمعالجتها ولت

  :تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية   -  

من خالل دراسة وتحليل التقارير سالفة الذآر أيضا على مجلس اإلدارة أن     

ة حول سبل     يعمل على تقييم المخاطر الحالية وإصدار توجيهاته لإلدارة التنفيذي

تق     ا يس ا ، آم رأ المجلس من   معالجتها  والحد منها والتحقق من آفاية التحوط له

خالل تلك التقارير ومن ربطها بتقارير ومعلومات من مصادر متنوعة أخرى      

تقبلية التي يمكن أن تواجه البنك أو         دولي المخاطر المس عن السوق المحلي وال

ة           اته الحالي ه وسياس ي خطط ا ف وط له ا والتح ى احتوائه ل عل ة ويعم المؤسس

  0والمستقبلية 

  : اعتماد الحسابات الختامية  -  

تقع على مجلس اإلدارة من خالل ممارسة دوره اإلشرافي أيضًا مسؤولية        

داقية     المة ومص ن س ق م ة والتحق ك أو المؤسس ة للبن ابات الختامي اد الحس اعتم

ا       ة االفصاحات به فافية وآفاي جميع البيانات المالية والحسابات الختامية وعن ش

  0تعليمات المصرف واالفصاحيه الدولية ووفق وفق المعايير المحاسبية

  -: تعيين جهاز التدقيق الداخلي واإلشراف عليه  2/5

ؤهالت        راده بم ع أف ي يتمت دقيق داخل از ت ين جه ؤولية تعي س اإلدارة مس ى مجل ع عل تق

االت     ة مج ي آاف ه ف رات عالي لوخب س اإلدارة     العم ولى مجل ة ويت ك أو بالمؤسس بالبن

   -:ة اإلشراف على هذا الجهاز من خالل األمور التالي

ه من     -   ضمان حياد واستقاللية التدقيق الداخلي وتجنب أي نوع من التأثير علي

س    ي لمجل ل التنظيم ي الهيك ه ف ون تبعيت أن تك ك ب ة وذل ل اإلدارة التنفيذي قب

د رواتب وحوافز         ـؤول عن تحدي اإلدارة مباشرة ويكون المجلس هو المســ

وظفي آت م و المسؤول عن  ومكاف داخلي وه دقيق ال ه  الت م، وعلي يم أدائه تقي
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ى      ة والعمل عل اراتهم المهني أيضا التحقق من آفاية مؤهالتهم وخبراتهم ومه

  0تنميتها باستمرار 

ك أو      -   روع البن ام وف ة إدارات وأقس داخلي لكاف دقيق ال ة الت ن تغطي ق م التحق

دقيق دوري     كل ت ي ش ون ف اطر وأن يك طة والمخ ة األنش ة وآاف المؤسس

ام   الل الع تمر خ ـسابات ومس ة والح ات المالي دقيق البيان ى ت افة إل باإلض

  0الختامية  في نهاية العام 

ة مناسبة         -   املة ومهني دقيق ش رامج ت التحقق من أن التدقيق الداخلي يتم وفق ب

ذلك ،     ة ل ات الالزم توافق أحدث معايير وأدلة التدقيق الدولية مع توفير التقني

رامج لتتناسب مع تطور العمل بالبنك         ذه الب مع العمل على تقييم وتطوير ه

  0أو المؤسسة

داخلي       -   دقيق ال ارير الت ع تق ب رف م      يج ن ث س اإلدارة وم ى مجل رة إل مباش

ـيهات       ـدار توجـ ـيها مع إصــ تحويلها إلى اإلدارة التنفيذية للرد والتعقيب عل

دقيق    ل الت ددة يعم ة مح رامج زمني ق ب ة المالحظات وف ا لمعالج المجلس له

  0الداخلي على متابعتها 

دقي      -   ارير وأوراق الت داخلي بتق دقيق ال اظ إدارة الت ن احتف ق م كل التحق ق بش

ا من        ه، وتكون جاهزة لالطالع عليه منظم وآمن يمكن للمجلس الرجوع إلي

  .قبل مفتشي المصرف والمدققين الخارجيين

   -:اعتماد مدقق خارجي 2/6

ن ذوي           -   تقل م ارجي مس دقق خ يح م ن ترش ؤول ع و المس س اإلدارة ه مجل

د مواف     ه بع د أتعاب ه وتحدي د مع ة والتعاق اءة العالي ة  االختصاص والكف ة الجمعي ق

العمومية والوفاء بمتطلبات المصرف بهذا الشأن ، وعلى مجلس اإلدارة أن يضع 

الضوابط والتعليمات ، ويهيئ األجواء التي تمكن  المدقق الخارجي من الحصول  

تندات سواءًا من  ات ومس دقيق من معلومات وبيان ة الت ه عملي ا تتطلب ى آل م عل
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تقالليته في     اإلدارة التنفيذية أو من المجلس نفس اده واس ه ، والتي تضمن أيضا حي

  0إبداء رأيه وإبراز نتائج تدقيقه 

ا         -   م تحويله ى مجلس اإلدارة ومن ث ينبغي رفع تقارير المدقق الخارجي مباشرة إل

ه   س توجيهات در المجل دها يص ا وبع ب عليه رد والتعقي ة لل ى اإلدارة التنفيذي إل

  0قارير للتعامل مع المالحظات الواردة بتلك الت

   -:مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه المساهمين واألطراف األخرى  2/7

ك أو         ع البن املين م ة المتع اهمين وآاف ام المس ؤول األول أم و المس س اإلدارة ه مجل

ى          ع عل د تق ة التي ق ا ، وبخالف المسؤوليات القانوني المؤسسة عن نتائج أعــمالها وأدائه

دي والتقص  االت التع ة ح س نتيج اه   المجل س اإلدارة تج ؤوليات مجل م مس ن أه إن م ير ف

  -:المسـاهمين واألطراف األخرى ما يلي 

ة للبنك أو           -   ة والحسابات الختامي ات المالي مسؤوليته عن سالمة ومصداقية البيان

  0المؤسسة  ونتائج األعمال 

ها ممارسة   -  ى رأس ك أو للمؤسسة وعل انون األساسي للبن واد الق ع م ق جمي تطبي

رة           النشاط تبدال أعضاء المجلس خالل فت ا يخص عزل واس ه ، وم المصرح ب

عمله وترشيح وانتخاب أعضاء المجلس الجدد ومراعاة الحد األقصى للمساهمة  

ومتطلبات زيادة أو تخفيض رأس المال وتوزيع األرباح أو التعامل مع الخسائر 

  0وجميع مواد القانون األساسي األخـرى في إطار تعليمات المصرف

ة التي       -   ع األمور الهام الشفافية والمصارحة والموضوعية في اإلفصاح عن جمي

ت    ي الوق دافها ف ق أه ا وتحقي ائج أعماله ة ونت ك أو المؤسس ى أداء البن ؤثر عل ت

  0الحالي والمستقبل بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب 

ة والمصالح المت        -   امالت األطراف ذات العالق ة  اإلفصاح عن التزامات ومع داخل

  0وجميع االيضاحات األخرى التي تتطلبها القوانين المحلية والمعايير الدولية 
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  -:مسؤولية مجلس اإلدارة تجاه المصرف 2/8

الي للبنك أو             ة الوضع الم ام المصرف عن متان مجلس اإلدارة هو المسؤول األول أم

ذلك هو         تثمرين ، وآ ودعين والمس وق الم ى حق المسؤول  المؤسسة وعن المحافظة عل

زود البنك أو         ة التي ي ات المالي فافية المعلومات والبيان األول عن صحة ومصداقية وش

ن     ادرة م ات الص وانين والتعليم ع الق زام بجمي ن االلت رف وع ا المص ة به المؤسس

  .ى بالدولةالمصرف باإلضافة إلى جميع القوانين الصادرة من الجهات الرسمية األخر

  -:لتنفيذيةدور ومسؤوليات اإلدارة ا -3

  :تتولى اإلدارة التنفيذية مباشرة المهام والمسؤوليات التالية   

  0المساعدة في وضع إستراتيجيات العمل واألهداف والسياسات وتطـويرها  3/1  

  0المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي  3/2        

  0تنفيذ العمليات وتطبيق السياسات   3/3  

  0رفع التقارير لمجلس االدارة  3/4  

  0إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية  3/5  

  تنمية المهارات والسلوك المهني  3/6  

  0المسؤولية تجاه المدققين الداخليين والخارجيين  3/7  

  0المسؤولية تجاه المصرف  3/8  

  -:المساعدة في وضع استراتيجيات العمل واألهداف و السياسات وتطويرها  3/1

راه ضروريًا من          على اإلدارة التنفيذية أ ا ت ا يحتاجه و م ة م زود مجلس اإلدارة بكاف ن ت

اطر     راءة للمخ ة، وق ة وميداني ـبرات عملي از ، وخــ ن اإلنج ارير ع ات وآراء وتق معلوم

رى    ي أن تتح ة ، وينبغ ؤثرات الخارجي وق والم ن الس ات ع تقبلية ،ودراس ة والمس الحالي

  .مانة المهنيهاإلدارة التنفيذية في ذلك الشفافية والموضوعية واأل

  -:المساعدة في وضع الهيكل التنظيمي وتطويره  3/2

ارير   على اإلدارة التنفيذية أن تقدم بهذا الشأن لمجلس اإلدارة وبشكل دوري معلومات وتق

ات         س ومتطلب ات المجل ذ سياس ل وتنفي يم العم ات تنظ ن احتياج رات ع يات وخب وتوص
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ة وا    ة ووسائل الوقاي ذ ،      التشغيل والرقابة الداخلي ات التنفي داخلي ومشاآل ومعوق لضبط ال

ا يصلح ويفعل من      ويجب على اإلدارة التنفيذية أن تلتزم في ذلك أيضا بالموضوعية وبم

  .عملية التنفيذ

  -:تنفيذ العمليات وتطبيق السياسات  3/3

ذي األول   ام      / اإلدارة التنفيذية وعلى رأسها المسؤول التنفي ام هي المسؤولة أم دير الع الم

اإلدارة عن تنفيذ أعمال البنك أو المؤسسة وفق السياسات والخطط التي وضعها       مجلس

المجلس ووفق اإلجراءات واللوائح التي أقرها ، وعليها أن تقوم في سبيل تحقيق ذلك بما 

  -:يلي 

  :تشكيل اللجان التنفيذية وتفويض السلطات    -  

ذي األول    ؤول التنفي وم المس تخدام / يق ام باس دير الع لطات والصالحيات  الم الس

ل   ن قب ة م ات التنفيذي ان إلدارة العملي كيل لج ه مجلس اإلدارة بتش ا ل ي خوله الت

ك        الحيات لتل ويض بعض الص ل وتف ة العم ب حاج ذيين حس ؤولين التنفي المس

  0اللجان حسب ما يراه ضروريًا لتسيير العمل اليومي

  :وضع البرامج واإلجراءات والتعليمات التنفيذية  -  

رامج واإلجراءات والتعليمات     ينبغ   ي على اإلدارة التنفيذية وضع مجموعة من الب

ة    ة داخلي التي تحكم وتراقب وتقيم العملية التنفيذية من آافة جوانبها بما يحقق رقاب

ذه        فعالة  رض ه ة ع ى اإلدارة التنفيذي داخلي ، وعل بط ال ة والض ائل للوقاي ووس

س اإلدارة     اإلجــراءات  ى مجل رامج عل ذه    والب يم ه ا تقي ا أن عليه ا آم إلقراره

ا في           ا ومعالجة أوجه القصور به رامج بصفة مستمرة وتطويره اإلجراءات والب

  0ضوء متطلبات ونتائج التنفيذ وفي ضوء توجـيهات مجلس اإلدارة

  :متابعة التنفيذ وتقييم األداء   -  

ة            ام التنفيذي ع اإلدارات واألقس ذ في جمي ة التنفي من خالل   ويتضمن ذلك متابع

دها المسؤولين         ة التشغيل والتي يع التقارير اليومية والدورية التي تصدرها أنظم

ع األنشطة والمخاطر         ارير جمي ذه التق عن اإلدارات التنفيذية وينبغي أن تغطى ه
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ذي         ارير يعمل المسؤول التنفي ذه التق المتنوعة بالبنك أو المؤسسة ، ومن خالل ه

  : ذ أوًال بأول مثل األول على تقييم متابعة التنفي

ـاوزات والمحاسبة      -تقييم إدارة المخاطر    ات والتج تقييم األداء ومعالجة االنحراف

ـول    -عنها  يم األصـ ك      –تقي ر ذل اق ، وغي يد اإلنف ى اإلدارة     0ترش ا يجب عل آم

ة     ارير التنفيذي ة التق ات ودق م المعلوم المة نظ ة وس ن آفاي ق م ة التحق التنفيذي

ظ ا موليتها وحف ة  وش راءات الرقاب ة إج مانات وفعالي ائق والض تندات والوث لمس

ل    اطق العم ة من ي آاف داخلي ف ة والضبط ال ة والوقاي ة فحص   ،الداخلي ل ثنائي مث

تقل    كل مس ة بش امالت اليومي دقيق المع ام     -وت ات والمه ين االختصاص ل ب الفص

به   امالت والمحاس جيل المع ين تس ة وب ة   -المتداخل ة المالي ه اآ  -الرقاب اف آلي تش

وال      –األخطاء وتصحيحها  ة وصالحية    –شفرات وصالحيات تحريك األم آفاي

ة  ول المؤسس ى أص أمين عل راءات  -الت ن اإلج ا م د ، وغيره ل النق ظ ونق حف

  0المتعارف عليها

  -:رفع التقارير لمجلس اإلدارة 3/4

ة إ   ارير الدوري ن التق واع م دة أن ع ع ؤولية رف ة مس اتق اإلدارة التنفيذي ى ع ع عل ى يق ل

واع رئيسية من            ة أن ى ثالث ه ويمكن تقسيمها إل ة من مجلس اإلدارة والى اللجان المنبثق

  :التقارير 

ك أو         -   طة البن ف أنش ال لمختل ائج األعم ن نت ة ع ة ونوعي ة مالي ارير  دوري تق

ة ، حسب  ة والفعلي ات التقديري يم األصول والمخاطر والموازن المؤسسة وتقي

س اإلدارة واللج   ات مجل ه      متطلب ات مهام ي باحتياج ا يف ه بم كلة من ان المش

  0اإلشرافية وممارسة سلطاته في اتخاذ القرارات 

ه     -   تقارير إضافية تقدر اإلدارة التنفيذية أهمية رفعها إلى مجلس اإلدارة أو لجان

ـك أو     ات البن ن أداء واحتياج ات ضرورية ع ات أو بيان أي معلوم ه ب إلحاطت

ادرات    اطر أو مب ة أو مخ ؤثرات    المؤسس روف وم ن ظ ة ع ات هام ومعلوم

 0السـوق الخارجي 
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يم وتطوير            -  ة عن تقي تقارير تطوير العمل ، وتشمل توصيات اإلدارة التنفيذي

تقبلية من       السياسات واإلجراءات التنفيذية واحتياجات البنك أو المؤسسة المس

تقراء المخ   يم األداء واس ائج تقي ي ضوء نت ة ف دمات الحديث ات والخ اطر التقني

ا سبق     0المستقبلية وظروف السوق التنافسية  ة آم ويجب على اإلدارة التنفيذي

ـدمه من       اإلشارة إليه توخـــى الموضوعية والشفافية  ا تق ة فيم ة المهني واألمان

  0معلومات وتقارير وتوصيات  لمجلس االدارة

  -:إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية  3/5

ام         اإلدارة التنفيذية ه ة للبنك أو المؤسسة خالل الع ات المالي ي المسؤولة عن إعداد البيان

ع      دة وجمي ات المؤي يل والمعلوم ع التفاص ام بجمي ة الع ي نهاي ة ف ابات الختامي والحس

ذي األول  ؤول التنفي ر المس ة ويعتب احات المطلوب ؤول / االفص و المس ام ه دير الع الم

ة    مباشرة تجاه مجلس اإلدارة عن صحة وسالمة تلك ة والحسابات الختامي   .البيانات المالي

ال       ـتائج األعم ن ن س اإلدارة ع اه مجل ؤولة تج ي المس ر ه ة تعتب ا أن اإلدارة التنفيذي آم

  0وتطورها 

  -:تنمية المهارات والسلوك المهني  3/6

  :على اإلدارة التنفيذية أن تعمل على          

و   -  دث التط ع أح ق م املين لتتواف ارات الع ة مه تمر ورات تنمي دريب المس ات بالت التقني

  .وعقد الندوات المهنية داخل وخارج البنك أو المؤسسة 

  .من الثقافة المهنية واألخالقية وضع ميثاقًا مناسبًا من السلوك العملي المستمد  -          

  -:المسؤولية تجاه المدققين الداخليين والخارجيين 3/7

هي          ة تس ى اإلدارة التنفيذي دققين   عل ع الم اون م ارجي والتع ـلي والخ دقيق الداخـ ام الت ل مه

دقيق، وأن     وتزويدهم بكل ما يطلبونه من بيانات ومعلومات ومستندات تفي باحتياجات الت

ات     ى مالحظ ب عل رد والتعقي ا ال ذلك عليه فافية ، آ ة والش ك الدق ي ذل وخى ف تت

ائج     أول بتصحيح    واستيضاحات التدقيق والتي تحول إليها والتجاوب مع نت دقيق أوال ب الت

  0المخالفات ومعالجة أوجه الضعف والخلل والقصور وتطوير األداء 
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  -:المسؤولية تجاه المصرف   3/8

  -:اإلدارة التنفيذية مسؤولة تجاه المصرف عن األمور التالية 

  0االلتزام بجميع قوانين وتعليمات المصرف -  

  0اء ونتائــج األعمال وانتظام العملتقييم المخاطر والتحوط لها وتنمية األد -  

ا في          -   ده به ا المصرف وتزوي ة التي يطلبه ات المالي  إعداد آافة التقارير الدورية والبيان

  0الوقت المحدد لها مع مسؤولياتها عن صحتها 

ق     -   د فري ة وتزوي ك أو المؤسس ى البن داني عل يش المي ي التفت ام المصرف ف هيل مه تس

ا يطلب  ل م يش بك ه    التفت ع مهام ه الداء جمي اون مع تندات والتع ات ومس ن معلوم ه م

  0التفتيشية

  .الشفافية والمصداقية في جميع تعامالتها مع المصرف  -  

  :أحكام عامــــة  -4

ا التنظيمي وسلطات    الخدمات يجب على جميع البنوك ومؤسسات   -   المالية مراجعة هيكله

س اإلدارة واإلدارة  ؤوليات مجل ات ومس ات والتزام وء التعليم ي ض ديها ف ة ل التنفيذي

ذلك خالل ستة       ،المذآورة في هذه التعليمات ة ل ديالت الالزم وأن تعمل على إدخال التع

ع      ًا باستكمال تطبيق جمي أشهر من تاريخ إصدار هذه التعليمات وإشعار المصرف آتابي

  0يماتالمالية الصادرة في هذه التعلالخدمات تعليمات نهج إدارة البنوك ومؤسسات 

ذي األول      -  ام   /في حالة حدوث حاالت طارئة مثل شغر منصب المسؤول التنفي دير الع الم

ا مجلس         در معه ـارئة أخرى يق أو أي مناصب  إدارية رئيسية أخرى أو أي حاالت طـ

ي ال   ذآورة ف ات الم ن التعليم اوز أي م ود اإلدارة تج ات ) 3(، ) 2(بن ذه التعليم ن ه ، م

ة تجاوزات مع    يجب إخطار المصرف بذلك آت ابيًا فورًا والحصول على موافقته على أي

  0تحديد مدتها

ة      -   ك أو مؤسس زام البن دم الت ة ع ي حال ة  ف دمات المالي رار  الخ ادرة وتك ات الص بالتعليم

ق        ى تطبي ديره عل ب تق يعمل المصرف حس ا ، س ه له ادةمخالفت ن) 72( الم انون  م ق

   2006لسنة  33مصرف قطر المرآزي رقم 
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  في البنوك كبار الموظفينتعيين : ثانياً
  

  -:للبنك  تنفيذيالرئيس الأو  تعيين مدير عام -1

ة مصرف قطر     ى موافق المرآزي   يرجى من جميع البنوك العاملة في دولة قطر الحصول عل

د    تنفيذيالرئيس الأو  عام المسبقة عند تعيين مدير ة عن للبنك ،على أن يتم إرسال السيرة الذاتي

 )537-536( صفحة ) 51(وافقة حسب ما هو مبين في االستبيان الشخصي الملحق طلب الم

ية        ة والشخص ؤهالت العلمي د الم ي تؤي ة الت تندات واألوراق الثبوتي ه المس ق طي وأن ترف

ع األحوال ال           ا المسؤول ، وفي جمي ة التي حصل عليه رات العملي والدورات التدريبية والخب

  0للبنك شاغرة  تنفيذيالئيس رالأو  يجوز ترك وظيفة مدير عام

  -:في البنك  آبار الموظفينتعيين    -2

ار الموظفين  يجب الحصول على الموافقة المسبقة من مصرف قطر المرآزي عند تعيين   آب

   -:في البنك لشغل الوظائف المبينة أدناه

  أو الرئيس التنفيذي نائب المدير العام  -

  ذيأو الرئيس التنفيمساعد المدير العام    -

  أي مسئول أو مدير يرفع تقاريره مباشرة إلى المدير العام     -

    مسؤول االلتزام  -

  مدير التدقيق الداخلي   -

   مدير التدقيق الشرعي  -

ق         ي ملح تبيان الشخص ه االس الل تعبئت ن خ فحة ) 51(م ى   ) 537-536(ص ه إل لتقديم

ة الت   ة    المصرف ، يجب أن ترفق طيه المستندات واألوراق الثبوتي د المؤهالت العلمي ي تؤي

  0والشـخصية والدورات التدريبية والخبرات العملية التي حصل عليها المسؤول

  - :في البنك  آبار الموظفينتنقالت  ـ 3

ي إ   ئولين ف ؤالء المس ين ه نقالت ب راء ت ال إج ي ح هف ك أو فروع ي البن ة ف ، دارات مختلف

ـئو    ًا اسم المس ابقة      يرجى إعالم المصرف بذلك فورًا مبين ة الس ه واسم الوظيف اريخ نقل ل وت
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ه       والجديدة ،  د تعيين ذي سبق أن أعتم وفيما يتعلق بإنهاء خدمات أي مســـؤول في البنك ال

اء          من قبل المصر اريخ إنه ـبوعين من ت ل أس ًا قب ف أن يعلم مصرف قطر المرآزي خطي

  .خدماته مبينًا اسم المسؤول وتاريخ إنهاء خدماته واسم الوظيفة التي آان يقوم بها 

   -:أو الرئيس التنفيذي والمهمات الرسمية للمدير العام األجازاتـ 4

دير إد      ة إخطار م ًا  اإلشراف المصرفي   ارة يرجى من جميع البنوك العاملة في الدول خطي

ذي   بموعد بدء إجازة المدير العام رئيس التنفي ا       أو ال ه منه ه الرسمية وموعد عودت أو مهمت

  0مع ذآر اسم من ينوب عنه أثناء غيابه

  -:*األقاربتوظيف   -5

ارب لوحظ وجود حاالت توظيف     ة          أق ق التزآي تم عن طري وك ت دى بعض البن للموظفين ل

ؤ  ل ه ن قب اربالء والتوصية م ة    األق ايير فني اك مع ون هن ك دون ان يك ي البن املين ف الع

  . الخبرة أي دور في ذلك أوآالكفاءة 

ادة     ام الم دًا بأحك م     73تقي زي رق ر المرآ رف قط انون مص ن ق نة  33م ، 2006لس

ارة ى وباإلش ج   إل ات نه د    إدارةتعليم ة بن دمات المالي ات الخ وك ومؤسس فحة  2/1البن ص

اة عدم توظيف       ماتهذه التعليمن  186 ك، يجب مراع ارب وتحقيقًا للمصلحة العليا للبن  أق

، ووضع معايير فنية وضوابط وشروط محددة لتنظيم توظيف  األولىالموظفين من الدرجة 

  . للحد من تضارب المصالح األقارب

  .12/2007 يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه  

  

  

  

  

  

   
                                                           

 17/12/2007تاریخ  244/2007تعميم   *
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  المفوضون بالتوقيع  :  ثالثاً
  
  -:الكشوف والمراسالت     -1

دير     - ـبل الم ة من ق ع مصرف قطر المرآزي موقع ـوك م ون مراسـالت البن يجب أن تك

ام          أو الرئيس التنفيذي العام دير الع ه نائب الم ع عن ه يوق رئيس   للبنك وفي حال غياب أو ال

ذي ي مضمون  وأن المصر ،التنفي اب ف سوف ال ينظر ف دير أي آت ع الم ل توقي ال يحم

  .أو الرئيس التنفيذيالعام للبـنك أو نائبه في حالة غيـاب المدير العام 

ى       - وي عل يجب أن توقع جميع الكشوف التي يزود البنك بها مصرف قطر المرآزي وتحت

أو من يفوضه بالتوقيع عن   ،أو الرئيس التنفيذي المعلومات المطلوبة من قبل المدير العام

  .المصرفي  اإلشرافإدارة  إلىالبنك وان ترسل 

  -:األسماء ونماذج التواقيع ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العامة    -2

دة ألعضاء       ع المعتم اذج التواقي يرجى تزويد مصرف قطر المرآزي سنويًا باألسماء ونم

تم إعالم المصرف         ى أن ي ة في قطر ، عل مجلس اإلدارة واإلدارة العامة والفروع العامل

  0عن آل تغيير يتم في حينه
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  التدقيق الداخلي:  اًرابع

  
  
ـهاج               -1 ًا لمن ـل طبق ي يعم دقيق داخل اء  ت ر إنش ة قط ي دول ة ف وك العامل ع البن ى جمي عل

ات  يموضوع ع العملي يم جمي ة وتقي دقيق ومراجع ع أنشطة البنك من حيث ت يغطى جمي

ديم ال   ،المصرفية لديه ة ،وتق توصيات  واالئتمان الممنوح واألمور اإلدارية والمالية المختلف

ي الش رأي ف داء ال ي ، ؤووإب راءات الخاصة بالحاسب اآلل ة واإلج ق باألنظم ي تتعل ن الت

والتأآد من فعاليتها ، وآذلك مدى التزام العاملين بتطبيق السياسات واألنظمة المعتمدة من  

زام         رام والت دى احت ذلك م ة ، وآ وك األجنبي روع البن ا لف س اإلدارة أو اإلدارة العلي مجل

  0ين المخولين بالصالحيات الممنوحة لهمالمسئول

ارير       -2 ه تق الي توج س اإلدارة ،وبالت ع مجل رة م ة مباش داخلي عالق دقيق ال ة الت ون عالق تك

ـلس اإلدارة بالنسبة      دقيق مجــ ة ت التدقيق الداخلي مباشرة إلى رئيس مجلس اإلدارة أو لجن

  0نسبة لفروع البنوك األجنبية للبنوك الوطنية أو إلى اإلدارة العامة والمدير العام بال

دقيق مجلس إدارة البنك مباشرة       -3 يتم تعيين رئيس وموظفي التدقيق الداخلي من قبل لجنة ت

ة   بالنسبة للبنوك الوطنية أو من قبل اإلدارة العامة بالنسبة للبنوك األجنبية ، مـع تحديد قيم

ة في مجال عمل        0الرواتب والمكافآت والعالوات وغيرها لهم  يس إلدارة البنك عالق ول

  0 داخلي وموظفيهالتدقيق ال

دق  -4 ولى الت ب   يت انوني ومراق ك الق ابات البن ب حس ارير مراق ة تق داخلي متابع اإلدارة  يق ال

ة معالجة   العامة بالنسبة للبنوك األجنبية ، وتقارير مفتشي مصرف قطر المرآزي   ومتابع

  المخالفات والمالحظات الورادة بها

  0أي مهام أخرى يطلبها مجلس اإلدارة   -5
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   Outsourcingاإلسناد الخارجي :  خامساً

    Outsourcingضوابط عمليات االسناد الخارجي 
  

وك      ى أطرنظرًا لتوجه بعض البن ة ال ا الثانوي ناد جزء من عملياته ف اخرى لتخفيض االس

ر أساسية       ذل في انشطة غي ذي يب ا   ،التكلفة او االرتقاء بجودة الخدمة وتوفير وقت االدارة ال وبم

ة         أن ذ ة وامكاني ة، انخفاض مستوى الرقاب اءة مزود الخدم لك ينطوي على مخاطر مثل مدى آف

زم    رر ان تلت د تق الء فق ات العم رية معلوم ة وخاصة س اطر القانوني ات والمخ الوصول للمعلوم

   -:جميع البنوك بالضوابط التالية

ة يجب الحصول على عدم ممانعة المصرف قبل التعاقد على   -1 ناد خدمات   أي من طرف    إس

ل      ب تحلي مل الطل ى أن يش ا عل ة او خارجه ل المجموع واء داخ ر س ررات آخ نادلمب  إس

ا والضوابط     )Business Case(الخدمة  آفاءة وخبرة مزود الخدمة والمخاطر المرتبطة به

  . المقترحة للتخفيف من المخاطر

ة   مةاألنظالتنفيذية مسئولين عن آفاية  واإلدارة اإلدارةيعتبر آل من مجلس   -2  وإدارةالرقابي

  . العالقة مع مزود الخدمة

دمات  أنيجب   -3 ات خ نادتتضمن اتفاقي ام اإلس رية   األحك ق بس ا يتعل ارية فيم ة الس القانوني

  . شرآائهم وموظفيهم بهذه القوانين وإخضاعالمعلومات 

ات خدمات    أنيجب   -4 ناد تتضمن اتفاقي داخليين والخارجيين للبنك       اإلس دققين ال حصول الم

ع عمل    وأجراءومفتشي مصرف قطر المرآزي على المعلومات  التدقيق الميداني في موق

  . استدعى الحال إذامزودي الخدمات 

ة       -5 اك أي ه ليست هن ارج بأن ره بالخ ان مق ة اذا آ ي االتفاقي ة ف زود الخدم د م يجب أن يؤآ

عوائق رقابية او قانونية سواء امام المدققين الداخليين او الخارجيين او مفتشي المصرف    

  . للوصول الى المعلومات وابالغ المصرف في حال فرض مثل هذه القيود الحقًا

ال يجب وضع خطط للطوارىء لضم  -6 تمرارية االعم اك(ان اس در من االرب ل ق ي ) بأق ف

  . حال انهاء العقد بصورة مفاجئة مثل تحديد مزود بديل او توفير الخدمة من داخل البنك
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نادها لطرف خارجي اال في             -7 وك وال يجوز اس ة للبن داخلي جوهري دقيق ال ة الت تعتبر مهم

ات طارئ  ة احتياج رة قصيرة لمواجه تثنائية ولفت االت اس وز ح وال ال يج ل االح ي آ ة وف

  . اسناد وظيفة مدير التدقيق الداخلي لطرف خارجي

ارًا من    ذه التعليمات اعتب تثناءات تتعارض  8/2006يعمل به ة تعليمات او اس وتلغى اي

  . معها
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  المجمع على البنوك الوطنية اإلشراف: سادساً
  وفروعها بالخارج وشركاتها التابعة 

  
  

   -:تعريفات  -1

  مصرف قطر المرآزي :  المصرف

  )الشرآة األم (البنك الوطني :  البنك 

ا   :  الشرآة التابعة ا وعملياته ى قراراته ك عل يطر البن ي يس ة الت رآة أو المؤسس الش

ة بش    غيليه والمالي ن        التش ر م دة أو اآث ق واح ن طري ت ع ر مؤق كل غي

   -:الحاالت التالية

ن  - 1 د ع بة تزي ك نس ك البن رآة % 50تمل ال الش ن رأس م م

  .بما يحقق له الغالبية التصويتيه في اتخاذ القرار بها

بة   - 2 ك نس ك البن رآة  % 50تمل ال الش ن رأس م ل م أو أق

دة او          الل واح ن خ ا م ى قراراته يطرة عل ه الس ق ل ن تتحق ولك

  -:من الوسائل التاليةاآثر 

ن      - د ع ك تزي ويتيه للبن وة تص ازل   % 50ق ق تن ن طري ع

ويتيه      وقهم التص ن حق ه ع رآة ل ي الش اهمين ف ض المس بع

  . بموجب اتفاقيات أو تشريعات أو أحكام ملزمة

ة    - ا المالي رآة وعملياته رارات الش ي ق تحكم ف ي ال لطة ف الس

ا   ريعات او أحك ات أو تش ب اتفاقي غيلية بموج م والتش

  .ملزمة

س ادارة   - اء مجل ة اعض زل غالبي ين او ع ي تعي لطة ف الس

ك       ق للبن ا يحق ا بم ي إدارته تحكم ف ن ي رآة او م الش

  . تها وعملياتهااالسيطرة على قرار

س ادارة  - ويتيه لمجل وة التص ي الق تحكم ف ي ال لطة ف الس

ا     رى بم يلة اخ أي وس ا ب ي إدارته تحكم ف ن ي رآة او م الش

   . تها وعملياتهااى قراريحقق للبنك السيطرة عل
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  فرع البنك المؤسس خارج قطر:  الفرع الخارجي

ك ةمجموع / البن

  المجموعة 

  .ة داخل وخارج قطرعابتبالخارج وشرآاته ال هالبنك وفروع:

لطة رافية الس  اإلش

  المضيفة

لطة : رافيةالس ي يخ اإلش رافهاع ض الت ك   إلش رع البن رآته   أوف ش

  . ة خارج قطرعابتال

ة البيان ات المالي

  المجمعة

  )البيانات المالية للمجموعة( البيانات المالية الموحدة للبنك ومجموعته:

 األطراف ذات المصالح

   المتداخله للمجموعة

  -:تتكون من :

  .الشرآات التابعةب وأالبنك بدارة اإلأعضاء مجلس  -1

يون    -2 اهمون الرئيس الكون والمس يالم ك أو  ف ي البن رآات ف الش

بة   التابع ون نس ذين يملك أآثر % 5ة ال ال ف ن رأس م ك أو  م البن

ة رآة التابع ية أو الش فتهم الشخص طة بص ر  بواس ائهم القص أبن

ا  ون فيه ي يمتلك رآات الت اتهم أو الش أآثر % 50أو زوج ن ف م

  . رأس مالها

رآات      -3 ك والش ؤولين بالبن ار المس ن آب يون م ون الرئيس الموظف

ه    ام ونواب دير الع ل الم ة مث ذيين  والتابع دراء التنفي اعديه والم مس

ى        أثير عل م ت ن له رهم مم ارين وغي دقيق والمستش دير الت وم

  .اتخاذ القرارات

ة  -4 رآات الزميل ي الش ة  الت ا المجموع ك فيه ن  % 20 تمتل أآثر م ف

  .رأسمالها

  .لبنك أو الشرآة التابعه مدققوا الحسابات الخارجيين -5

  -: rnanceCorporate Gove )هالحوآم( اإلدارةنهج  -2

ك            روع البن مل ف وك ليش ات البن اب تعليم واردة بكت ج اإلدارة ال ات نه ل بتعليم اق العم د نط يمت

   -:التالية الخارجية وشرآاته التابعة داخل وخارج قطر باإلضافة إلى التعليمات

   -:البنك إدارةدور ومسؤوليات مجلس 2/1  

   -:ياسات وتطويرهاوضع استراتيجيات العمل والستحديد األهداف و  2/1/1    

روع للبنك بالخارج       إدارةعلى مجلس    ه بتأسيس ف بتأسيس   أوالبنك قبل اتخاذ قرارات
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داخل   أو د    أوتملك شرآات بال روع او الشرآات      أهداف الخارج تحدي ذه الف محددة له

ة    األهداف تنسجم مع   ات      واالستراتيجيات والسياسات العام للبنك وتنسجم مع امكاني

المستهدف المخاطر و العائد ومستوى التقنيه واالدارية للتوسع الخارجيالبنك المالية و

اء االشرافية    فيه التحكم يمكنهوالذي  مع مراعاة القدرة على الوفاء بالمتطلبات واالعب

  .                 داخل وخارج قطر

ى مجلس  - ك  إدارةعل رارالبن ددة  إق ات واضحة ومح تراتيجيات وموازن سياسات واس

تالءم مع       هبة لكل فرع من فروعومكتو ا ي ه بم ة ل  األهداف بالخارج ولكل شرآة تابع

ا        ة التي تعمل به ة االقتصادية والسوقية والقانوني مع  . المحددة لكل منها وطبيعة البيئ

ذ ا او        األخ ي يمتلكه ة الت رآة التابع ارجي والش رع الخ ين الف ة ب ار التفرق ي االعتب ف

ار        يشارك فيها البنك باعتبارها شرآة تقاللية عن البنك وباعتب انوني واس ذات شكل ق

  . حقوق االقلية من المساهمين االخرين فيها

ة        إدارةعلى مجلس  - روع بالخارج والشرآات التابع م ادارات الف البنك التحقق من تفه

ا  لألهداف ، والسياسات واالستراتيجيات والموازنات المحددة لكل منها والعمل بموجبه

يم  بقيام وعلى المجلس ال ا   اإلدارة إنجازات تقييم العمل بتلك الفروع والشرآات وتقي به

ذه و ا له داففق ات   األه وير السياس ى تط ل عل ع العم تراتيجيات، م ات واالس والسياس

  . فاألهداواالستراتيجيات وخطط العمل بما يضمن استمرار تحقيق 

   -:تشكيل مجلس إدارة الشرآة التابعة 2/1/2  

- 

 

 

 

 

- 

 

ى  ن  ويراع ل م ود تمثي ك ج س   البن ي مجل ة   إدارةف رآة التابع ك  الش ق للبن ا يحق بم

األعضاء الممثلين لمجلس إدارة  ، ويكون السيطرة على قرارات مجلس إدارة الشرآة

ين مجلس    البنك في الشرآة التابعة البنك   إدارةمجلس  والشرآة   إدارةحلقة الوصل ب

ا   ال أداء التي يراقب بهاك نالب إدارةعين مجلس و ا والتزامه شرآة و أوضاع العمل به

  . البنك إدارةبسياسات وتعليمات مجلس 

رة     إدارةعلى مجلس  اءة وخب ه  البنك التحقق من آف  إدارةفي مجلس    من يمثلون

ت   الشرآة م     قالتابعة وآذلك التحقق من اس افي له وفر الوقت الك  إلنجاز الليتهم وت

  .  مهامهم
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   -:والصالحياتتشكيل اللجان وتفويض السلطات  2/1/3  

ة وفق       على مجلس إدارة البنك التحقق من تشكيل لجان ادارية وتنفيذية تعمل بشرآاته التابع

ل   برامج عمل وسلطات وصالحيات محددة ويشرف مجلس ادارة البنك على تشكيل  وعم

  . بمجلس ادارة الشرآة هصالحيات هذه اللجان من خالل ممثليو

  -:يم االداء والمخاطراالشراف على التنفيذ وتقي 2/1/4  

الفر       ة ب ات التنفيذي ة اوًال   على مجلس ادارة البنك تقييم نتائج سير العملي وع والشرآات التابع

أول ة   ب رات دوري ى فت ات       عل ن الموازن اوزات ع ات والتج د االنحراف ام وتحدي الل الع خ

   -:مايليوالسياسات واالستراتجيات والمحاسبة عليها، ويراعى في ذلك 

ى اللجان المشكلة         اقرار ادارة البنكس على مجل - يم االداء التي يجب عل ات تقي منهجي

دقيق      زة الت ا واجه ة به منه وممثليه في مجالس ادارات شرآاته التابعة واللجان التنفيذي

  . الداخلي العمل بموجبها

زام في البنك          إدارة البنكعلى مجلس  - ة وااللت ام مسؤول المتابع ة مه التحقق من فعالي

ات والتجاوزات في     التابعة والشرآات الخارجية الفروع وفي ك  في آشف االنحراف تل

ر ك اوًال والف ة ومجلس ادارة البن إلدارة التنفيذي ا ل الغ عنه ة واالب ع والشرآات التابع

ؤثر          بأول وفق برامج ومنهاجيات عمل محدده والتحقق من عدم وجود أي عوامل ت

  . االلتزام وانتظام االبالغبعة وامسؤولي المتعلى استقاللية وحياد 

ن       - الغ م ة االب ارير وانظم اد التق اءة وحي ة وآف ن آفاي ق م س االدارة التحق ى مجل عل

ى االدارات    الخارجية الفروع ة ال اللجان المسؤولة بالبنك ومجلس     ووالشرآات التابع

   -:االدارة طوال العام بحيث تغطي هذه التقارير آحد ادنى االمور التالية

  . الخارجية دارات الفروعإالس ادارة الشرآات التابعة واداء مج  -

ات - رات  معلوم اطر   ومؤش يم المخ اس وتقي يم االداء وقي ة لتقي ة وآمي نوعي

 .المصرفية بانواعها 

 .فعالية انظمة الرقابة الداخلية وانظمة التشغيل وادارة المخاطر -

ات الم    - ات والموازن قوف والسياس اوزات الس ات وتج س حمخالف ن مجل  ددة م

 .والمسؤولية عنها ادارة البنك وأسبابها
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 .جودة االصول وتصنيفها -

 .المتخذة بشأنها والتحوط لها اإلجراءاتالديون المتعثرة وآفاية  -

 .ة مع السلطات المعنيةيالقضايا والمسائل القانونية والضريب -

 .الخاصة بالسلطات االشرافية المضيفةوالمالحظات االمور  -

وظف - ؤوليناداء الم م     آوالمك ين والمس ة به زاءات الخاص وافز والج ات والح ف

 . واسبابها واالستغناءات واالستقاالت وترقياتهم

غير عادية او طارئة من شأنها تعريض الشرآة او الفرع لمخاطر   أحداثأي  -

  .هامة او ذات تأثير على السمعة

  -:عليه واإلشرافتعيين جهاز التدقيق الداخلي  2/1/5

س     ى مجل ك  إدارةعل ود  االبن ن وج ق م ي  ألتحق دقيق داخل زة ت دىجه ةفروع ل  ه الخارجي

املة   أفقًا لبرامج وووى عال من التأهيل والخبرة تعمل التابعة على مست هوشرآات دلة عمل ش

وات اتصال مباشرة     وموثقة مع ضمان حيادها واستقالليتها  عن السلطة التنفيذية و وجود قن

كلة م  داخلي المش دقيق ال ان الت ين لج ا وب داخلي بينه دقيق ال ك وإدارة الت ن مجلس ادارة البن

  . بالبنك

   -:الخارجي مراقب الحساباتتعيين  2/1/6  

س     ى مجل ف   إدارةعل ك تكلي ابات البن ب حس ك وفروع     مراق ى البن دقيق عل ارجي للت ه خ

ة ة  الخارجي رآاته التابع رة     وش ي الفق ا ورد ف ًا لم فحة   1/4وفق ن ص ق   254م ا يتعل فيم

   . بمراقب الحسابات الخارجيبالتعليمات الخاصة 
   -:األخرى واألطرافتجاه المساهمين  اإلدارةمسؤولية مجلس  2/1/7  

س     ى مجل ع عل ي    إدارةتق داقية ف فافية والمص ؤولية الش ك مس احالبن اهمين  اإلفص للمس

ة ورعن  واإلطراف األخرى المعني ة األم داث الهام ائج  واألح ة ونت ر العادي اطر غي والمخ

  . وشرآاته التابعةالخارجية نك فروع الب أعمال

  -:تجاه المصرف اإلدارةمسؤولية مجلس  2/1/8  

س    ؤول   اإلدارةمجل و المس ام األوله ن   أم ك   أداءالمصرف ع روع البن ةف رآاته  الخارجي وش

ائج    ن نت ة وع االتابع فافية        وإدارة أعماله داقية وش حة ومص ن ص ؤول ع و المس ا وه مخاطره
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ذلك  المعلومات والبيانات المالية  لهذه الفروع والشرآات التابعة التي يزود بها البنك المصرف وآ

ا   ك،  آم ة للبن ة المجمع ابات الختامي ة والحس ات المالي و المسؤول  إدارةمجلس  أنالبيان ك ه البن

ن  األول الغع أي  إب داثالمصرف ب ة    أح ك الخارجي روع البن ن ف ي أي م دث ف ة تح ر عادي غي

   -:ةالتالي وراألموشرآاته التابعة وبصفة خاصة 

  . الحسابات الخارجي خالل العام لمدققأو مالحظات هامة تحفظ  أوسلبي أي رأي  -

 .هام في احد المؤشرات المالية تغيير -

 . الكبيرة ئتمانيةاالأو بشأن احد الترآزات  الهامةتعثر في سداد احد الديون  أومشاآل  -

 . الهامة األصولفي قيمة احد  ماديانخفاض  -

 .األرصدة أو األصولقيود على احد فرض  أوتجميد  -

 . التشغيل ونظم المعلومات أنظمةتعطل في  أوفشل  -

ة   إدارةمجالس  أعضاءعضو من  أليتهم توجه  أوأي انتهاآات قانونية  - الشرآات التابع

  .المديرين التنفيذيين المسؤولين بالفروع والشرآات التابعة أو

 . أو مسؤول االلتزام المدقق الداخلي أومدير تنفيذي  أو إدارةاستقالة أي عضو مجلس  -

ة      - اطر القانوني ة والمخ رآات التابع ة والش روع الخارجي ى الف ة عل ايا المرفوع القض

 . الهامة الضريبيةو

ات  - لطات      أي مخالف يفة او الس رافية المض لطة اإلش ة بالس رافية خاص ات إش أو مالحظ

  . األخرى المعنية بالدولة المضيفه

   -:التنفيذية للبنك اإلدارةدور ومسؤوليات    -2/2

   -:التنفيذية للبنك المسؤوليات التالية اإلدارةتقع على   

اس المخاطر وأداء        - يم وقي ة وتقي متابعة أداء الفروع الخارجية والشرآات التابعة ومراقب

ات والتوصيات     ع المالحظ ع ورف توى مجم ى مس ردي وعل توى ف ى مس ة عل المجموع

  .لمجلس إدارة البنك بهذا الشأن

ؤول   - ف مس ر أوتكلي د  أو أآث اماح ب    اإلدارات أو األقس ك حس ين بالبن ن المتخصص م

ة   ة لمتابع الالحاج وع        أعم توى ون د مس ة وتحدي رآات التابع ة والش روع الخارجي الف
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الغ ودورية  رامج محدد      اإلب ه حسب ب البين ب ا يف   ةالمط ات   يبم ة   شراف إبمتطلب ورقاب

  . البنك والمصرف إدارةمجلس 

أن   عن متابعة أعمال الفروع الخارجية والشرآات التابعة المسؤولينتكليف احد  - بالبنك ب

ة بحيث   ة والشرآات التابع روع الخارجي ين الف ين المصرف وب ة االتصال ب ون حلق يك

يمكن من خالله تسهيل مهام الرقابة المكتبية للمصرف وما تتطلبه من معلومات في أي   

 .وقت وآذلك تسهيل مهام الرقابة الميدانية وما تتطلبه من ترتيبات واجراءات

ة م - ابات تكون االدارة التنفيذي ة والحس ات المالي اه المصرف عن صحة البيان سؤولة تج

ك  ا البن زود به ي ي ارير الت ة والتق ات المالي ل البيان ن آ ك وع ة للبن ة المجمع الختامي

 .الخارجية  هالمصرف عن شرآاته التابعة وفروع

ن    - ؤولة ع ة مس ون االدارة التنفيذي د    إتك ي ق ة الت ر العادي داث غي الغ المصرف باألح ب

الفقرة      تحدث في أ ا هي موضحة ب ة آم صفحة         ) 2/1/8(ي فرع خارجي او شرآة تابع

 .بشأن مسؤولية مجلس االدارة تجاه المصرف) 209(

   -:مخاطر الترآزات -3

  -:الترآزات االئتمانية لألطراف ذات المصالح المتداخلة لمجموعة البنك 3/1

ى أساس       3/1/1 ة عل ة التالي ا يحصل      تنطبق سقوف الترآزات االئتماني الي م تجميعي أي إجم

عليه الطرف المعني من تسهيالت ائتمانية من مجموعة البنك بنفس الشروط والضوابط  

   -:الواردة بكتاب تعليمات البنوك

الحد األقصى منسوبًا إلى إجمالي      
رأس مال واحتياطيات مجموعة 

  )Tier1(البنك 
ة االئتما   - ة للمجموع ة الممنوح هيالت االئتماني ة التس ني

وأفراد  ارة بالبنك أو بالشرآة التابعةلعضو مجلس اإلد

ه  د عن     عائلت ا ال يزي ال الشرآة    % 7وبم من رأس م

  .التابعة بالنسبة لعضو مجلس اإلدارة بها

7%  

ات     - ة للمجموع ة الممنوح هيالت االئتماني الي التس إجم

ك    س إدارة البن اء مجل ع أعض ة لجمي االئتماني

  .والشرآات التابعة

35%  
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ة ال   - هيالت االئتماني الي التس ارب  مإجم ة ألق منوح

س إدارة  اء مجل ة    أعض رآات التابع ك والش البن

  .مجتمعين

20%  

ة     - تثمارات الممنوح ة واالس هيالت االئتماني التس

  .للمجموعة االئتمانية للشرآة الزميلة الواحدة

25%  

ي  - اهم الرئيسي ف ة للمس ة الممنوح التسهيالت االئتماني

  .لشرآات التابعةالبنك أو في ا

10%  

ع     - ة لجمي ة الممنوح هيالت االئتماني الي التس إجم

  .األطراف ذات المصالح المتداخلة للمجموعة 

100%  

ة  يلتزم البنك بنفس نسب الترآزات االئتمان 3/1/2 ا هي    ية لألطراف ذات المصالح المتداخل آم

ه       ال البنك واحتياطيات ى رأس م وك منسوبة إل بالنسبة للتسهيالت    في آتاب تعليمات البن

  . التي يحصلون عليها من البنك فقط

املين بم     3/1/3 دراء والموظفين الع ة للم دا    اليجوز منح اية تسهيالت ائتماني جموعة البنك ماع

د  القروض المقدمة من مجلس إدارة    ةلهم ألغراض شخصية وفقًا للوائح العاملين المعتم

  . البنك أو الشرآة

  .هيالت ائتمانية لمدققي الحسابات للمجموعةاليجوز منح اية تس   3/1/4

يجب عدم تمييز عمليات منح االئتمان واالستثمارات والمعامالت االخرى مع اإلطراف    3/1/5

ًا        ري وفق رين وأن تج الء اآلخ ع العم امالت م س المع ن نف ه ع الح المتداخل ذات المص

  .لمتعارف عليهاللسياسات واإلجراءات المعمول بها في المجموعة او حسب األصول ا

   -:الترآزات االئتمانية للعمالء 3/2

ة    3/2/1 تنطبق تعليمات وسقوف الترآزات االئتمانية التالية على العمالء ومجموعاتهم االئتماني

ل من         ه العمي ا يحصل علي آما وردت بكتاب تعليمات البنوك على أساس تجميعي أي م

  .مجموعة البنك

الحد األقصى منسوبًا إلى      
ي رأس مال إجمال

  المجموعة هواحتياطيات
  %20  التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة االئتمانية للعميل الواحد -
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ل   - التسهيالت االئتمانية واالستثمارات لدى المجموعة االئتمانية للعمي

  الواحد

25%  

اب تعلي      3/2/2 ا هي في آت وك   يلتزم البنك بنفس نسب الترآزات االئتمانية للعمالء آم مات البن

بالنسبة للتسهيالت التي يحصلون عليها من البنك  رأسمال البنك واحتياطياتهمنسوبة إلى 

  . فقط

   -:الترآزات االئتمانية لدى البنوك 3/3

تنطبق تعليمات وسقوف ترآزات اإليداعات واالئتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية الواردة   

موعة  جترآزات منك على أساس تجميعي أي أجمالي بكتاب تعليمات البنوك على مجموعة الب

ا       ة، أم ات المجموع ال واحتياطي ى رأس م وبًا إل ة منس ات المالي وك والمؤسس دى البن ك ل البن

ه نفس نسب الترآزات ولكن       ترآزات ا ق علي لبنك فقط لدى البنوك والمؤسسات المالية فتنطب

  .رأسمال البنك واحتياطياتهمنسوبة إلى 

  -:االستثمار  ترآزات مخاطر 3/4

ى    3/4/1 تنطبق تعليمات وسقوف ترآزات مخاطر االستثمار الواردة بكتاب تعليمات البنوك عل

ي أي       اس تجميع ى أس ل عل ة آك تثمارات المجموع ة   اس تثمارات المجموع الي اس اجم

   -:الى رأس مال واحتياطيات المجموعة، وهي االستثمارات التالية منسوبة

  .الشرآات المساهمات في رؤوس اموال -

   .االستثمارات في السندات و أوراق الدين والصكوك -

  .االستثمارات في المحافظ والصناديق والمنتجات االستثمارية -

  . االستثمارات في العقارات بالنسبة للبنوك اإلسالمية فقط -

وك  3/4/2 ات البن اب تعليم واردة بكت تثناءات ال ات واالس ات والتعريف ق نفس التعليم ى  تنطب عل

  ). 3/4/1(في فقرة  ةالسقوف المجمعة المذآور

رة      3/4/3 ي فق ذآورة ف تثمارات الم قوف االس ق س ال  ) 3/4/1(تنطب ى رأس م وبة ال منس

رآاته       ي ش تثماراته ف درج اس ط وال ت ك فق تثمارات البن بة الس ك بالنس ات البن واحتياطي

  . التابعة ضمن هذه السقوف

   -:ترآزات التمويل العقاري 3/5
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ينطبق الحد األقصى اإلجمالي للتمويل العقاري لجميع عمالء المجموعة داخل وخارج       3/5/1

ى أساس تجميعي          وك عل واردة بتعليمات البن نفس النسب ال ى    (قطر ب تحتسب النسب إل

  ). إجمالي رأس مال واحتياطيات المجموعة أو إجمالي الودائع لدى المجموعة

ن ال     3/5/2 دم م اري المق ل العق ع التموي وابط     يخض نفس الض ر ل ل قط الء داخ ة للعم مجموع

الخاصة بمنح التمويل العقاري الواردة بتعليمات البنوك والتي تحدد سقف التمويل بنسبة  

اري       % 65 ل العق ا التموي من تكلفة الشراء أو تكلفة المشروع مع الضوابط األخرى أم

ناسب مع الممنوح خارج قطر فيجب على مجلس إدارة البنك وضع ضوابط خاصة به تت

اري في       ،العوامل السوقية والقانونية والعوامل األخرى ل العق م مخاطر التموي التي تحك

  . البلد المقدم به التمويل

وارد    3/5/3 يخضع إجمالي التمويل العقاري المقدم من البنك في قطر إلى نفس الحد األقصى ال

  .طياتهرأسمال البنك واحتيابكتاب تعليمات البنوك منسوبًا إلى إجمالي 

  -:الترآزات االئتمانية والتعامالت بين البنك والشرآات التابعة 3/6

مالها    3/6/1 ي رأس اهمات ف ن مس ة م دى الشرآات التابع ة ل وال الموظف اوز األم يجب أال تتج

ال         ى رأس م وبة إل ة منس قوف التالي رى الس ات أخ داعات وأي توظيف ان وإي وائتم

  .واحتياطيات البنك

  %25  دى الشرآة التابعة الواحدةاألموال الموظفة ل -

  %40  األموال الموظفة لدى جميع الشرآات التابعة -

ز    3/6/2 ا التي          يجب عدم تميي ى مختلف أنواعه ة عل امالت والصفقات المصرفية والمالي المع

عار أو            روط أو أس أي ش بعض ب ها ال ين بعض ة وب رآاته التابع ك وش ين البن ري ب تج

التي تحكم نفس المعامالت والصفقات التي تجري مع عن تلك  إجراءات مميزة ومفضلة

ا في البنك        العمالء واألطراف األخرى العادية وفقًا للسياسات واإلجراءات المعمول به

ة    وابط اإلداري ات والض ع السياس ك وض س إدارة البن ى مجل ة وعل رآات التابع والش

  .  والتنفيذية والرقابية التي تضمن تحقيق ذلك

   -:األصول األخرىتقييم الديون و -4
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على البنوك تزويد المصرف ببيانات ومعلومات عن تصنيف الديون و تقييم األصول األخرى    4/1

د أقصاه أول    ي موع ة ف رآات التابع ة والش الفروع الخارجي ا ب ة مقابله والمخصصات المكون

  . نوفمبر من آل عام 

ن المصرف عن المخصصات ا   4/2 دره م ادة المخصصات المق ة زي ي حال روع ف ي الف ة ف لمكون

ي           ادة ف ذه الزي جيل ه ذر تس رى، وتع ول األخ ديون واألص ة لل رآات التابع ة والش الخارجي

ا، يتوجب        ة او اإلشرافية له ة القانوني سجالت تلك الفروع والشرآات العتبارات خاصة بالبيئ

ادة   جيل الزي ك تس ى البن رى     عل ة آمخصصات أخ ر المجمع ة غي ه المالي جالته وبيانات ي س ف

  .هارها ضمن إجمالي المخصصات للمجموعة في البيانات المالية المجمعةوإظ

  -:نسبة آفاية رأس المال -5

ازل       ًا لب ال وفق ة رأس الم ى مستوى        2يجب احتساب نسبة آفاي ى مستوى البنك وفروعه وعل عل

ى           ررة عل ات بالحد األدنى للنسبة المق المجموعة آكل ويجب أن تحتفظ المجموعة في آل األوق

ام  البن د احتساب نسبة     .  2006ك حسب تعليمات المصرف وذلك اعتبارًا من نهاية ع ويجب عن

  . 2آفاية رأس المال للمجموعة مراعاة تعليمات المصرف الخاصة بتطبيقات بازل

   -:مخاطر السيولة -6

ى مستوى               ردي للبنك وفروعه وعل ى مستوى ف ه عل يوله لدي يجب على البنك إدارة مخاطر الس

   -:وعة آكل ومن ذلك مايليمجمع للمجم

  .المقررة بتعليمات المصرف االحتفاظ بنسبة آفاية السيولة -  

  ).حسب سلم االستحقاقات السيولة( إدارة فجوات االستحقاق  -  

  .وخطط الطوارىء لألزمات إدارة السيولة العاجلة -  

   -:المخاطر األخرى لألصول والخصوم -7

ول       اطر األص ك إدارة مخ ى البن ب عل ي      يج رف األجنب اطر الص ل مخ رى مث وم األخ والخص

تقات  د والمش وق والعائ اطر الس تخدمة ومخ وط المس ة وأدوات التح اطر  المالي ن المخ ا م وغيره

  . كلآعلى مستوى فردي للبنك وفروعه وعلى مستوى مجمع للمجموعة 

   -:إدارة المخاطر -8
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  االشراف المجمع                                                                                             
  

            2008ارسم/البنوك     
  العاشرهالطبعة 

  

ذلك   يجب على البنك وضع سياسات وإجراءات إلدارة المخاطر على مس   ًا ب توى المجموعة ملتزم

  . بتعليمات المصرف بشأن الممارسات السليمة إلدارة المخاطر

  -:أمور أخرى  -9

   - :على البنوك الحصول على موافقة المصرف المسبقة على األمور التالية 9/1

  .شرآات تابعة داخل أو خارج قطر تملك -

  .فتح أي فروع جديدة خارج قطر -

  . داخل أو خارج قطرب تمثيل للشرآات التابعة فتح أي فروع أو مكات -

ع الخارجية بخالف األنشطة المرخص مزاولة أي نشاط جديد في الشرآات التابعة والفرو -

  . لهم بها منذ بداية النشاط بالفرع أو تملك الشرآة التابعة

  .زيادة حصة البنك في راس مال الشرآة التابعة -

   -:تملك البنوك لشرآات تابعة او فتح فروع لها خارج قطرمتطلبات المصرف للموافقة على   9/2

  .تمتع البنك بمؤشرات مالءة مالية جيدة على مستوى المجموعة  -

تمتع البنك بمؤشرات اشرافية جيدة من المصرف والسلطات االشرافية المضيفه للشرآات      -

  .والفروع التابعة للبنك

ة       التزام البنك بالنسب والسقوف االشرافية    - ات ومالحظات اشرافية هام وعدم وجود مخالف

 . من قبل المصرف او من قبل السلطات االشرافية المضيفة للشرآات والفروع التابعة للبنك

ع    - راف المجم ة لإلش ادىء الدولي ايير والمب د المضيف للمع ي البل رافية ف لطة اإلش ى الس تبن

ادل ا   ي تب رف ف ع المص اون م وص للتع ذا الخص تعدادها به ارات واس ات والزي لمعلوم

  . اإلشرافية

ق            ذ   أوضاعها على جميع البنوك توفي ة خالل      التعليمات  هللعمل به ومعالجة أي تجاوزات قائم

ام     ة الع اوز نهاي دة التتج د  )31/12/2006(م زام بالبن ع االلت رى    "9" ، م أمور أخ اص ب الخ

  .10/2006اعتبارا من 
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  العالقة مع العمالء: الفصل الثالث

  
  االســـتثمارات لصالح العمالء: أوًال

  

        -: النشاط االستثماري لصالح العمالء  -1

  -: تتكون األعمال االستثمارية من اآلتي   1/1  

ر    -      تثمار للغي تثمارية     :االس افظ االس تثمارات وإدارة المح ابات االس تح حس ف

تثما  رادًا أو مؤسـسات أو شـرآات       والصناديق االس انوا أف ر سواء آ رية للغي

  .  وآل ما أعتبر قانونًا أو عرفًا استثمارًا للغير
ا     )   Underwriting( ترتيب االآتتاب   -     ترتيب وتسويق أسهم وسندات وغيره

  .من  أوراق مالية للشرآات والمشاريع المختلفة

ة    التعامل مع األورا :الوساطة المالية   -     ال الملكي ق المالية بالبيع والشراء وانتق

ة بموجب           ى أساس الوآال ة عل ة والعالمي ال المحلي والتسجيل في أسواق  الم

  . بإنشاء سوق الدوحة لألوراق المالية  1995لسنة ) 14(القانون رقم 

ترتيب هيكل التمويل الالزم للمؤسسات  Corporate Finance ترتيب التمويل   -    

  .امة والمشاريع للحصول على التمويل الخاصة والع

تقديم االستشارات للمستثمرين وإجراء الدراسات    :االستشارات االستثمارية   -   

  . المالية واالقتصادية للمشاريع والمؤسسات والشرآات 

يّم     -      ديم خدمات حفظ    :  " Custodian"أمين عهدة ق ة   اتق ة المختلف ألوراق المالي

  . يين والخارجيين للمستثمرين المحل

ليها المصرف تكون من ضمن  يعرفها ويوافق ع أي أعمال استثمارية أخرى   -

  . االعمال االستثمارية
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  :تعليمات تنظيمية1/2

تثمارية ،اسم          -       ال االس ع مطبوعات األوراق الخاصة باألعم يجب أن تشمل جمي

ذه          د أن ه ارة تفي رف وعب ن المص ه م م ترخيص ه ورق ك وعنوان ال البن األعم

  . مرخصـة وخاضعة لرقابة المصرف 

ق       -      ـات تتعل ة معلوم يحظر على أعضاء مجلس إدارة البنك وموظفيه اإلفضاء بأي

ى     اء عل ـوني أو بن بأي عميل إال بموافقة آتابية مسبقة منه أو بناء على نص قانــ

خاص       ة األش اء خدم د انته اريًا بع ر س ذا الحظ ل ه ـائي ويظ م قض ر  أو حك أم

  . مشار إليهم أعاله ال

في حالة رغبة أي بنك التعاون مع أي شرآة أو مؤسـسة أو بنك أجنبي لممارسة   -     

تثمارية  ال االس ن األعم ن  أو المصرفية أي م ـبقة م ة المسـ ذ الموافق ، فيجب أخ

ة    ـتثمارية والعالق ال االس وع األعم ب ن ي الطل ين ف ـلى أن يب رف ، ع المص

   0القانونية بين الطرفين 

  -:العالقة مع العمــالء1/3

تثماري     -      على البنوك تحديد مواعيد التعامل مع الجمهور في ممارسة النشـاط االس

  .بعد موافقة المصرف 

ـال          -      ام االتص ك وأرق وان البن م وعن الت اس ات والمراس مل المطبوع ب أن تش يج

  . الهاتفي وغيرها من وسائل االتصال   

ى الب    -      ع     يجب عل ة م ة والدائم ة المؤقت بة للعالق ة المناس يغة القانوني اد الص ك إيج ن

  . عمـالئه بما يكفل تجنيب البنك أية مخاطر قانونية   

ه        -      ـتثمار لعمالئ أنواع االس ة ب اطر المتعلق واع المخ ك إيضاح أن ل بن ى آ يجب عل

  . آتابيًا في العقود والنشرات   

ين    يتوجب على آل بنك تزويد ع     -      مالئه مرة واحدة  على األقل آل شهر بكشـف يب

ائر        اح أو خس ه من أرب فيه رصيد جميع االستثمارات وتفاصيل العمليات وما حققت
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م تنـص              ا ل ي، م ي أو األجنب وبشكل مجمع أو مفصل حسب أسعار السوق المحل

  . غير ذلك  على اتفاقية االستثمار بين البنك والعميل  

ك     -      ى البن ب عل ال    يج ى األعم ه عل ن عمالئ اها م ي يتقاض والت الت ان العم بي

  .االستـثمارية التي يقوم لصالحهم بها   

ـتثمارية             -      ال االس ة باألعم تندات المتعلق ع السجالت والمس اظ البنك بجمي يجب احتف

  . في مكان مالئم داخل الدولة وللفترة المحددة بالقانون الصادر من المصرف   

  . ي بنك من تسويق شراء أو بيع أسهمه لعمالئه يمنع أ   -     

ر         -      ات غي ه لمعلوم تغالل عمالئ تثمارات تتصف باس ام باس ك القي ى البن ر عل يحظ

  . )  Insider information(   معلنة رسميًا  

ـتثمارية             -      ات اس ه بعملي د قيام ه عن ة عمالئ يتوجب على البنك التصريح وأخذ موافق

  .ض في المصالح فيما بينهم يوجد بها تعار  

  -:ضوابط داخلية للبنك  1/4

  .يجب على البنك فصل نشاط االســتثمار للغير عن نشاط ترتيب االآتتاب    -     

ر        -      تثمار للغي اندة لالس ات المس ك فصل العملي ى البن ن ) Back office(يجب عل م

  .مدراء االستثمار للغير   

ـاط ال      -      تثماري لصالحه   يجب فصـل  نشـ ر وأن      بنك االس تثمار للغي عن نشاط االس

دة أو إدارة ر وح تثمار للغي تقلة تختص باالس إلدارات األخرى  مس ة ل ا تبعي يس له ل

   .بالبنك

  . تخضع جميع األعمال االستثمارية لمراقبة المدقق الداخلي بشكل دوري    -     

  . الخارجي  تخضع جميع األعمال االستثمارية لمراقبة المدقق    -   

آل من يخالف أحكام هذه التعليمات يكون عرضة للمسائلة وفقًا للمواد المنصوص    -      

  . م الخاص بإنشاء مصرف قطر المرآزي2006لسنة ) 33(عليها في قانون رقم   
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  -:االستثمارية لصالح العمالء  والحساباتإدارة وتسويق المحافظ  -2

  تعاريــف 2/1

في قطر وفق     واالستثمارية رخص له بمزاولة األعمال المصرفيةم أي بنك :  البنك 

  .2006لسنة  33آزي رقم أحكام قانون مصرف قطر المر

  . االستثمارية أو المحفظة الحسابالبنك الذي يدير  :  المديـر

األوراق 

واألدوات 

  المالية

حة  آافة أنواع األسهم والسندات واألوراق واألدوات المالية األخرى المطرو :

ا   ـرفًا أو      ،في األسواق المالية والنقدية داخل قطر أو خارجه ر ع ا يعتب آل م

  .قانونًا أوراق وأدوات مالية وافق عليها المصرف بأنها آذلك

أو المكتتب في   الحساب االستثماريالشخص الطبيعي أو المعنوي صاحب  :  المستثمر

  .المحافظ االستثمارية التي يديرها أو يسوقها البنك

ابال  حس

  االستثماري
ن  : ب م ى طل اءًا عل ك بن ه البن ر يفتح تثمر أو أآث تثماري لمس اب اس حس

ذا الحساب في المجاالت         تثماراته في ه إدارة اس المستثمر وبتفويض منه ب

  التي يحددها وفقًا لشروط وضوابط محددة يتفق عليها آتابة

ة  المحفظ

 االستثمارية
ق  وعاء استثماري يطرحه البنك لالآتت : اب فيه من قبل المستثمرين عن  طري

ي األوراق         والهم ف تثمار أم رض اس ة بغ ددة القيم ص مح رائهم حص ش

واألدوات المالية المتاحة في األسـواق المالية والنقدية داخل أوخارج قطر أو 

ة        ًا لشروط وضوابط معين ة وفق في االستثمارات العقارية والمشاريع المختلف

  :تاب التي يصدرها البنك وتشمل مايلي يتم تحديدها في نشرة االآت
 

 :  ظـحافالم

  المالية

وهي التي تستثمر في األوراق واألدوات المالية المتداولة 

  .في األسواق داخل أو خارج قطر 
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ـافظ  :المح

 المتخصصة

ـدد    ين مح روع مع ي مش رة ف ـتثمر مباش ي تسـ ي الت وه

رض يطرح  دة    ه الغ ون م تثمرين وتك ة للمس دير المحفظ م

محفـظة محددة بأجل المشروع مثل طرحه محفظة إلنشاء ال

سوق أو مجمع تجاري أو سكني لتسويق وحداته أو محفظة 

ددة       روعات مح ن المش ك م الف ذل دات أو خ ل توري تموي

  .الغرض

 :المحافظ

والصناديق 

االستثمارية 

  الخارجية

افظ    ي المح ناديق  وه ا    والص ف أنواعه تثمارية بمختل االس

ـها البن   ي تطرح ة   الت ة األجنبي ات  المالي وك والمؤسس

تثمرين      وم البنك بتسويقها للمس  المرخصــة خارج قطر ويق

  .في قطر

  -:االستثماريةالحسابات إدارة   2/2

ي إدارة      ب ف ي ترغ رآات الت وك والش ى البن اباتعل تثمارية  الحس االس

  -:للمستثمرين االلتزام بالقواعد والتعليمات التالية 

  -:قدية اإلجراءات التعا 2/2/1

ـاب            تثمرين أصحـ ـود مع المس رام عق دير إب ى الم تثمارية  يجب عل  الحسابات االس

  -:تنظم العالقة بين الطرفين على  أن تتضمن تحديد وتنظيم األمور التالية 

  . حسابهحدود التفويض الممنوح من المستثمر للمدير إلدارة    -          

ة    -           تثمار ونوعي االت االس ي إدارة مج ا ف ـموح به تثمارية المس األدوات االس

  . الحسابأموال 

م        -           ت باس ا إذا آان تثمار وم ات االس ة لعملي تندات المثبت ة المس د نوعي تحدي

  .المستثمر أو باسم المدير 
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ا        -          ـعاره بم ـلته وإش ه ومراس وسائل االتصال بالعميل وآيفية تلقي التعليمات من

ة الواجب     يتم إبرامه م ارير الدوري ن صفقات لحسابه ونوعية الكشوف أو التق

  .    تقديمها للمستثمر ومواعيد تقديمها 

ه        -          ر إدارت دير نظي اها الم ي يتقاض ة الت ابالعمول ابها   للحس ة احتس وآيفي

  .وتحصيلها

دير وإجراءات تصفية       -          رة   الحساب طريقة إنهاء التعاقد بين المستثمر والم وفت

  .اإلنذار الواجب مراعاتها من قبل الطرفين 

اطر       -          ع مخ تثمر بجمي م المس ى عل ح عل كل واض د بش نص العق ب أن ي يج

تثمارات اال ابهس تثمارات     بحس ذه االس ائج ه ن نت ة ع ئولية آامل ه المس وتحمل

ا          تثماراته إال في حدود م ائج إدارة اس ئولية عن نت دير من أي مس اء الم وإعف

  .عليه من تقصـير أو تعدي أو مخالفة لشروط العقد المبرم بينهم يثبت 

  :اإلجراءات اإلدارية  -2/2/2

أموال    -     دير ب تفظ الم اباتيجب أن يح اب مصرفي   الحس ي حس تثمارية ف االس

  .مستقل بأسماء أصحابها أو باسمه لصالحهم حسب المتفق عليه 

تثمر ممارسة جمي         - ة عن المس دير نياب وق الناشئة عن األسهم     يجوز للم ع الحق

من  تثمر ض اب المس تراة لحس ابهالمش تثماري حس ق  االس ك ح ي ذل ا ف بم

رط     ا بش اهم فيه رآات المس ة للش ة العمومي ات الجمعي ي اجتماع التصـويت ف

تثمر في         ا إذا رغب المس تثمر أم ذلك من المس الحصول على تفويض آتابي ب

ه من     ممارسة حقوق األسهم المشتراة لحسابه بنفسه ف دير تمكين ى الم يـجب عل

  .في العقد المبرم مع المستثمر  تحقيق رغبته ، ويجب أن يحدد ذلك

تثمارية التي      للحسابات يجب على المدير إمساك سجالت محاسبية مستقلة    - االس

ل        ة بك تثمار الخاص ابات االس ة وحس ابات النقدي من حس ديرها تتض ابي  حس
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الت ا  اريخ والعم اب بالت ل حس ة آ ائج   وحرآ ان نت ا الصفقات وبي تم به ي  ت لت

ين    ط ب دم الخل ـراءات لضمان ع ع وضع إج ارة م ح أو خس ن رب تثمار م االس

  .االستثمار المختلفةحسابات 

ا             -                  م إجرائه بية التي ت ود المحاس ة القي د آاف االحتفاظ بجميع المستندات التي تؤي

  .بشكل منظم يسهل الرجوع إليها  اتحسابالفي 

اباتتسجل    - ـابات             الحس الي ضمن الحس دارة خارج المرآز الم تثمارية الم االس

  .النظامية ويفصح عنها بشكل إجمالي حسب النوع 

احب       - روض لص دير ق ديم الم ة تق ي حال تثماري ف اب االس ي   الحس اجرة ف للمت

ي  ـة ف ابهاألوراق المالي ة الصاد حس ات التنفيذي زام بالتعليم رة من ينبغي االلت

  .المصـرف للبنوك التي تنظم منح االئتمان للمتاجرة في األوراق المالية 

   -:طرح وإدارة المحافظ االستثمارية 2/3

ًا   يمكن للبنوك إصدار محافظ استثمارية إلدارة استثمارات العمالء خارج قطر فقط وفق

ًا فيجب   للتعليمات المبينة أدناه، أما في حالة االستثمار داخل قطر أو داخل وخ ارج قطر مع

م       تثمار رق انون صناديق االس ًا لق  25أن يكون ذلك من خالل أصدار صناديق استثمار وفق

  .والئحته التنفيذية 2002لسنة 

  -:نشرة االآتتاب في المحافظ االستثمارية 2/3/1      

ع        -أ ا جمي تثمارية بأنواعه افظ االس ي المح اب ف رة االآتت ي نش يجب أن تغط

تثمرين وأن        القواعد والشر  دير المحفظة والمس ين م ة ب م العالق وط التي تحك

  -:تتضمن على األقل ما يلي

  .اسم المحفظة  -

  .الغرض من طرح المحفظة ونتائج دراسة الجدوى  -
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تثمارية     - ذا النشاط واألدوات االس نوع النشاط ومكانه مع بيان تفصيلي له

  .المتعامل بها والبلدان واألسواق المستثمر فيها 

ة المحافظ الخاصة             - دة ـ وفي حال أجل المحفظة ـ مستمرة أو محددة الم

  .بتمويل المشاريع يجب تحديد المدة المتوقعة أو المستهدفة للمشروع 

ان حدود رأس        - دء النشاط مع بي حجم رأس المال أو المبلغ المستهدف لب

  .المال إذا آان متغيرًا خالل عمر المحفظة 

ة وح    - اب وقيم روط االآتت ى    ش د األدن د الح اب األول وتحدي دات االآتت

  .والحد األقصى لالآتتاب للمستثمر الواحد 

ة     -  دير المحفظ ن لم ا يمك ى لم د األقص راء   الح ا أو ش اب فيه االآتت

  .وحداتها

  .نوع عملة أو عمالت المحفظة المستخدمة في االستثمار    - 

حاب المبك   -  روط االنس ام وش تراك نظ ترداد واالش رر واالس  خالل عم

  .المحفظة وأسس تقييم وحدات المحفظة لهذا الغرض 

د ع   -  ع العائ اب وتوزي ة احتس ة وطريق ة سياس تثمارات المحفظ ى اس ل

  .استحقاقها إذا آانت سياسة المحفظة تسمح بتوزيع عائد ومواعيد 

  .العموالت والرسوم المقررة من المدير نظير إدارته للمحفظة  - 

  .المحفظة وشروط وإجراءات التصفية ها تصفيةالحاالت التي يتم في - 

أنواع وحجم مخاطر االستثمارات المحتملة وسياسات وإجراءات إدارة    - 

  .هذه  المخاطر 
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د أو     -  في المحافظ التي تضمن رأس المال المستثمر أو حد أدنى من العائ

ن     اح ع ك واإلفص ان ذل ب بي ارة يج ن الخس ى م د أقص ة ح السياس

  .ذلك يققة لتحواإلجراءات المتخذ

دير   -  ي يصدرها الم ارير والنشرات الت د التق واع ومواعي د أن يجب تحدي

لة    عارات المرس داتها واإلش يم وح ة وعن تقي ال المحفظ ائج أعم عن نت

   للمستثمرين بهذا الخصوص

    .أي معلومات وبيانات هامة أخرى  - 
  

تثمرين الم   -ب ة من المس اب الموقع ات االآتت ين في يجب أن ينص في طلب كتتب

رة     ي نش اء ف ا ج ع م ى جمي وافقتهم عل م وم م وعلمه ى إطالعه ة عل المحفظ

آما يجب إقرارهم بتحملهم نتائج استثمارات المحفظة من ربح أو   ،االآتتاب

ي   ك ف ر ذل ى غي ق عل م يتف ا ل ا  م دود الحصص المكتتب فيه ي ح ارة ف خس

تزام بالشروط نشرة االآتتاب  ـ  وأن مسئولية مدير المحفظة تنحصر في االل 

  .تعدي أو تقصير  حالةالمحددة في نشرة االآتتاب أو في 

وك ومؤسسات       -جـ بالنسبة للمحافظ التي يطرحها ويديرها البنك بالتعاون مع بن

ام         ان مه ع بي اب م رة االآتت ي نش ك ف ن ذل اح ع ب اإلفص ة يج ة أجنبي مالي

ك        ددًا  ومســئوليات آل طرف ودوره في إدارة المحفظة ، وأن يكون ذل مح

  .في عقـود مبرمة بين المدير وبين المؤسسة األجنبية 

  -:الضوابط الخاصة بالمحافظ المالية 2/3/2

يجب على المدير وضع سياسة محددة إلدارة مخاطر االستثمار بما في ذلك مخـاطر    -      

اطر          ن مخ د م ة للح امالت المختلف قوف للتع ايير وس ع مع ى وض د عل وق تعتم الس

زات وتق زام الترآ ين االلت ق أغراض المحفظة وب ين تحقي ة ب ات األسعار وللموازن لب
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دات         ـترداد وح ة الس يولة الالزم وفير الس ا يخص ت اب فيم ـرة االآتت ات نش بمتطلب

  .المحفظة 

وقية           -      ة الس ن القيم هر ع ن ش د ع ة ال تزي رات دوري ى فت اح عل دير اإلفص ى الم عل

ة    لوحدات المحفظة مقارنة بها في الفترة الس د وقيم اب الجدي ابقة مع تحديد قيمة االآتت

ا        اب ، آم استرداد الوحدات بما يتفق مع المواعيد والشروط المحددة في نشرة االآتت

دير       ى م ه عل ـب مع ذي يتوج ارة ال قف الخس اب س رة االآتت ي نش دد ف ي أن يح ينبغ

ة وح          ة المحددة إلعالن قيم رات العادي ل الفت ه قب تثمرين ب دات المحفـظة إخطار المس

وال عن   ل األح ي آ ذا السقف ف د ه ة ، ويجب أال يزي ة % 40المحفظ ن آخر قيم م

  .سوقية معلنة للمحفظة 

ه أو             -      ال المكتتب في دير آل أو بعض رأس الم ـها الم بالنسبة للمحافظ التي يضمن في

دير توظيف جزء         ى الم ال يجب عل يضمن تحقيق حد أدنى من األرباح مع رأس الم

وال المحف ن أم ندات    م ة أو س ع مربوط كل ودائ ي ش تثمارات مضمونة ف ي اس ة ف ظ

من  وأدوات مالية محددة القيمة والعائد بحيث تغطي هذه األموال مع ما يستحق عليها 

ن   ة المضمونة م ـد القيم روط   عائ داتها حسب الش ترداد وح د اس ة عن وال المحفظ أم

  .المحددة في نشرة االآتتاب بهذا الخصوص 

  -:صة بالمحافظ المتخصصة الضوابط الخا 2/3/3

املة عن اقتصاديات المشروع موضوع      -      دوى ش ة ج داد دراس دير إع ى الم يجب عل

ل           المحفظة ة وبالنسبة للمحافظ الخاصة بتموي ه االفتراضية ومخاطره المحتمل ومدت

ات       ة للجه ة واالئتماني ز المالي ن المراآ ة ع ات آامل ديم معلوم ب تق روعات يج المش

وب تمويل ة         المطل دير المحفظ ى م ا ، وعل اء بالتزاماته ى الوف درتها عل ان مق ا لبي ه

ه أي معلومات ذات        الحرص على صحة ودقة ما يقدمه من معلومات مع عدم إخفائ

  0تأثير هام على قرار المستثمر 
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ـتثمرين    -        ى المس اب إل ـرة االآتت ع نشـ ة الجدوى م ة من دراس ليم نسخة آامل يجب تس

ي االآ  راغبين ف م        ال د اطالعه نهم تؤآ ة م ود موقع تيفاء عق ة واس ي المحفظ اب ف تت

وعلمـهم  الكامل لدراسة جدوى المشروع والمخاطر المحيطة به وموافقتهم على ذلك 

ائج االس ئولية عن نت م آامل المس اب وتحمله ى شروط نشرة االآتت ا وعل تثمار إال م

ا يجب أن يتض     يثبت من تقصير أو  د تفويضًا   تعدي من مدير المحفظة ، آم من العق

ي    ددة ف روط المح ًا للش روع وفق إدارة المش ة ب دير المحفظ تثمرين لم ن المس ًا م مطلق

  .نشرة االآتتاب 

روع وأن        -       ة المش ة لملكي تندات المثبت مية والمس ع األوراق الرس اظ بجمي ب االحتف يج

ي أي      دخول ف وز ال تثمرين وال يج ن المس ل ع ة آوآي دير المحفظ م م ون باس تك

  .روعات ال يمكن تسجيل مستندات الملكية الخاصة بها بشكل رسمي مش

ائج             -      اب بنت رة االآتت ي نش دد ف و مح ا ه كل دوري آم تثمرين بش عار المس ب إش يج

  .االستثمار وأي مخاطر أو مشاآل تطرأ عليه واإلجراءات المتخذة لمعالجتها 

  -:اصة بالغيرالخ الخارجية تسويق المحافظ والصناديق االستثمارية 2/4

ا وتؤسسها      2/4/1 ـتثمارية التي تطرحه يمكن للبنوك تسويق وحدات المحافظ والصناديق االس

  -:البنوك والمؤسسات المالية خارج قطر شـريطة االلتزام بالضـوابط التالية 

إدارة     -    دانها ب أن تكون تلك البنوك والمؤسسات المالية من المؤسسات المرخص لها في بل

تثمارا ن      اس خ م اظ بنس ع االحتف تثمارية م ناديق االس افظ والص يس المح ر وتأس ت الغي

  .المسـتندات التي تثبت ذلك 

ا وصناديقها         -    تم تسويق محافظه يجب التحقق من مالءة وخبرة المؤسسات المالية التي ي

  .االستثمارية ويجب الحصول على نسخ حديثة مدققة من بياناتها المالية سنويًا 

الحصول على نسخ آاملة من نشرات االآتتاب الخاصة بالمحافظ والصناديق التي يجب   -   

ة المعلومات عن الوضع        ديم آاف يتم تسويقها وتقديمها للراغبين في االآتتاب فيها مع تق
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واردة في            ديم أي إيضاحات عن الشـروط ال ديرها وتق ة التي ت المالي للمؤسسات المالي

  .نشرات االآتتاب 

م حصلوا      يجب أن ي  -    نهم أنه ة م دات موقع ؤآد المكتتبون في طلبات االشتراك أو في تعه

م   من البنك على نشرات االآتتاب وعلى جميع المعلومات واإليضاحات المطلوبة وعلمه

ة أو    دات المحفظ وق لوح ك آمس دور البن م ل ئولية وتفهمه ل المس تحملهم آام ا وب به

  .مارات الصندوق دون تحمل أي مسئولية عن نتائج االستث

ا أو صناديقها      -     يجب إبرام عقود مع المؤسسات المالية التي يتولى البنك تسويق محافظه

ين       االستثمارية تبين واجبات ومسئوليات وحقوق آل طرف ودور البنك في الوساطة ب

  .المستثمرين ومدير المحفظة أو الصندوق ، وإيضاح ذلك للمستثمرين آتابة 

جال   -     اك الس ب إمس دات     يج تثمرين والوح ن المس ات ع ع البيان جيل جمي بة لتس ت المناس

ه مع      المكتتب فيها وجميع ما يلزم تسجيله واالحتفاظ به من مستندات حسب المتفق علي

  .مدير المحفظة والمفصح عنه للمستثمرين 

  -:تسويق المنتجات االستثمارية 2/4/2

تث   ات االس ويق بعض المنتج وم بتس وك تق وحظ أن بعض البن ال مل د إدخ الء بع ارية للعم

ك، مع         تعديالت  تج خاص بالبن على اسم المنتج أو بعض صفاته وخصائصه ليظهر آمن

  .تعريض البنك لمخاطر تخرج عن نطاق التسويق

ي تصدرها       تثمارية الت ات االس ويق المنتج اط تس ين نش ط ب دم الخل وك ع ى البن يجب عل

تث    اط طرح وإدارة المنتجات االس ين نش ات أخرى وب ع جه ك م ي يصدرها البن مارية الت

د تسويق المنتجات             فافية والموضوعية وعدم تضارب المصالح عن زام بالش مراعاة االلت

  -:وآذلك يراعى االلتزام بالتالياالستثمارية   

عند تسويق البنك أي منتجات استثمارية لطرف ثالث سواء آانت الوحدات المسوقة باسم     -

تثمر أو   ن المس ة ع ك بالنياب ال أي   البن ك إدخ وز للبن رة ال يج تثمر مباش م المس ت باس آان

تج المسوق ويجب أن تعكس  م أو صفات أو خصائص أو شروط المن ى اس ديالت عل تع
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اطر   ة نفس مواصفات ومخ ة العربي تج باللغ ك عن المن دها البن ي يع ة الت النشرة التعريفي

  .المنتج واألطراف ذات العالقة بإدارة وأمانة وضمان المنتج المسوق

تثمارية بغ      - ك    ض تسويقها للعمالء فيجب أن يكون    رفي حالة شراء البنك لمنتجات اس ذل

ر تكون            تثمار للغي تقلة خاصة بأنشطة االس ًا لتعليمات المصرف من خالل إدارة مس وفق

ات          ك المنتج راء تل رارات ش ذ ق ث تتخ ك بحي تثمارات البن ن إدارة اس ًا ع لة تمام منفص

تثمارات     ض تسويقها بشكل مستقل عن  ربغ رارات الخاصة باس مع التحقق من     البنك الق

وق ضمن      ر المس الجزء غي ك ب تفظ البن ث ال يح ات بحي ذه المنتج ويق ه ى تس درة عل الق

تثماراته  ك         واس طة البن ين أنش الح ب ارب المص ن تض وع م اك أي ن ون هن ث ال يك بحي

 .وأنشطة االستثمار للغير، وأي أطراف ذات عالقة

ويق   - ى تس ب عل ة    أال يترت اه الجه ك تج ى البن زام عل تثمارية أي الت ات االس ك للمنتج البن

ذه المنتجات في قطر سواء في شكل لجان  ا في تسويق ه تقدام من يمثله المصدرة باس

 .مشترآة أو فريق عمل منتدب من الجهة المصدرة أو مكتب تمثيل لها لدى البنك

ة  - اه الجه ة تج ات قانوني تثمارية أي التزام ات االس ذه المنتج ويق ه ى تس ب عل أال يترت

 .المصدرة أو العمالء تخرج عن طبيعة دور البنك آمسوق

في حالة ما إذا آانت المنتجات االستثمارية المسوقة باسم البنك نيابة عن العميل فيجب أن   -

االستثمار للغير في الميزانية الشهرية تظهر في البنود خارج المرآز المالي ضمن أنشطة 

ة دور البنك في تسويق        ا وعن طبيع للبنك الخاصة بالمصرف المرآزي وأن يفصح عنه

 .هذه المنتجات في ميزانيته العمومية

  .2/2007يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من   

   -:الصناديق االستثمارية 2/5

  -:ترخيصالإجراءات  2/5/1     

ى ال  تنادًا إل م  إس انون رق نة ) 25(ق ناديق     2002لس أن ص ة بش ه التنفيذي والئحت

رخيص من مصرف قطر           ى ت االستثمار، على البنوك التي ترغب في الحصول عل
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ه      اله، والئحت ه اع ار الي انون المش ًا للق تثمار وفق ناديق االس يس ص زي لتأس المرآ

  -:التنفيذية اتباع اإلجراءات التالية

ى النموذج        يزالتقدم إلى مصرف قطر المرآ    - تثمار عل بطلب تأسيس صندوق اس

د  م    المع ق رق ذلك ملح فحة ) 5(ل ع    ) 416-412(ص اق جمي تيفاء وإرف ع اس م

  .والمستندات الموضحة بنموذج الطلبالمعلومات 

دة المحددة للبت      - وات الم في حالة اخطار البنك برفض طلب تأسيس الصندوق أو ف

ادة   في الطلب دون اخطار البنك، حسب المنصوص ع   ه في الم من الالئحة   ) 3(لي

المحددة  التنفيذية، يجوز لطالب الترخيص الكتابة الى المصرف للتظلم خالل المدة 

      . من الالئحة التنفيذية) 4(لذلك في المادة  

ي         2/5/2 تثمارية الت ات االس ى المنتج تثمار عل ناديق اس م ص الق اس وك إط وز للبن ال يج

الم تكن مرخصة من       انون      تطرحها في قطر م ام الق ًا الحك المصرف المرآزي طبق

  .بشأن صناديق االستثمار 2002لسنة ) 25(رقم 

  .رثماالتقارير الماليةعن صناديق االست  2/5/3
م    ) 8(استنادًا إلى المادة  انون رق ى      2002لسنة  ) 25(من ق تثمار وإل بشأن صناديق االس

ة المصرف   ) 31(المادة  ى صناديق     من الئحته التنفيذية بشأن إشراف ورقاب المرآزي عل

واد   ة       ) 29 – 26(االستثمار، وباإلشارة إلى الم ات المالي ة بشأن البيان من الالئحة التنفيذي

  .والحسابات الختامية للصناديق

الي بشأن إصدار ونشر         ييجب على مؤسس زام بالت تثمار االلت ومدراء صناديق االس

  :التقارير والنشرات المالية عن الصناديق

 رير المالي السنوي المدققالتق 2/5/3/1

ة والمعلومات        -     ات المالي دقق للصندوق البيان يجب أن يتضمن التقرير المالي السنوي الم

  -:التالية آحد أدنى وحسب متطلبات معايير المحاسبة واإلفصاح الدولية

  .المرآز المالي للصندوق وإيضاحاته  -     

  .قائمة الدخل وإيضاحاته  -     
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  .ت العائد المتحققهمعدال  -     

  .بيان التدفق النقدي  -      

  .بيان التغير في حقوق حملة وثائق االستثمار  -     

  .اإلفصاحات عن السياسات المحاسبية وإدارة المخاطر  -     

  .تقرير مراقب الحسابات   -     

  .تقرير هيئة الرقابة الشرعية إذا آان الصندوق يعمل على  أسس إسالمية -     
ر        -     دقق للصندوق مع تقري يجب تزويد مصرف قطر المرآزي بنسخة من التقرير السنوي الم

دقيق  ائج الت ابات بنت ب الحس دد ) Management Letter(مراق ر المح د النش ل موع قب

ل ، ويمكن إصدار     ) شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية(بالالئحة التنفيذية  ى األق بشهر عل

  .إذا لم تكن هناك مالحظات لدى المصرف المرآزي خالل هذه المهلة ونشر التقرير السنوي

الم ينص        -     ل م ى األق يجب نشر البيانات المالية السنوية للصندوق في صحيفة محلية واحدة عل

  . على النشر في أآثر من صحيفة في نظامه األساسي

د    يمكن عند بدء نشاط الصندوق خالل السنة المالية وحسب ما يحد   -     ه األساسي أن تمت ده نظام

ة عشر شهرًا       ا ال يتجاوز ثماني الفترة المالية األولى للصندوق ألآثر من اثنا عشر شهرًا وبم

  .على أن يتم إخطار المصرف المرآزي بذلك

 التقرير الدوري 2/5/3/2

ب            - ل حس ى األق هر عل ة أش ل ثالث ًا آ ًا دوري رًا مالي ندوق تقري دير الص د م ب أن يع يج

د ة  المواعي الي للصندوق وقائم ز الم ى المرآ د أدن ه األساسي يتضمن آح دده بنظام المح

ائق وملخص عن أنشطة الصندوق ومعدالت          ة الوث وق حمل الدخل وحرآة التغير في حق

ة        ات المالي ذه البيان ى أن تكون ه ة، عل العائد المتحققة مع اإلفصاح عن أي مخاطر متوقع

  . مراجعة من مراقب حسابات الصندوق

ددها   يج  - ي يح ائل االفصاح الت د وس دوري باح الي ال التقرير الم ائق ب ة الوث الغ حمل ب إب

  .النظام األساسي
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يجب تزويد مصرف قطر المرآزي بنسخة من التقرير الدوري قبل االفصاح عنه بعشرة    -

  .أيام على األقل

 نشرة أسعار التقييم 2/5/3/3

دات الصندوق حسب    - يم وح عار تقي رة بأس داد نش ام   يجب إع ي النظ دده ف د المح المواعي

ة          د عن ثالث ة ال تزي رات دوري ى فت األساسي ونشرة االآتتاب بالصندوق بحيث تكون عل

أشهر ويجب أن تتضمن النشرة آحد أدنى السعر السابق للوحدة والسعر الحالي سواء            

  .بغرض االسترداد أو االشتراك وأن تكون النشرة مراجعة من مراقب حسابات الصندوق

ة           يج  - ة العربي داهما باللغ ل أح ى األق ين عل حيفتين محليت ي ص يم ف عار التقي ر أس ب نش

  . واألخرى باللغة اإلنجليزية

ب          - ن مراق ا م د مراجعته يم بع رة التقي ن نش خة م زي بنس د المصرف المرآ ب تزوي يج

 .ونسخة من االعالن بعد النشر مع بيان اسم آل صحيفةحسابات الصندوق 

 -:أحكام عامة 2/5/3/4

يجب على آل من المؤسس ومدير الصندوق وأمين االستثمار االلتزام بالمصداقية والشفافية 

ارير ومعلومات ونشرات          ة وتق ات مالي والوضوح في آل ما يصدر عن الصندوق من بيان

  .سواء تلك المخصصة لإلفصاح العام لحملة الوثائق أو المصرح عنها للمصرف المرآزي

  -:ضوابط وتعليمات أخرى2/6

إدارة    تثمارية أو تسويق    الحسابات يجب على البنوك التي تقوم ب المنتجات   والمحافظ االس

  -:االستثمارية الخارجية االلتزام بما يلي

ة مع العمالء، وبالنسبة          "   - ود المبرم ة الرسمية للعق يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغ

ديرها أ    تثمارية التي ت ة     لنشرات االآتتاب في المحافظ االس وك الصادرة بلغ و تسوقها البن

ة          اط الجوهري م النق رز أه ة تب ة العربي أجنبية يجب أن يرفق معها نشرات توضيحية باللغ

لالستثمار بالمحفظة والمخاطر المحيطة بها، وتكون اللغة العربية هي األساس في تفسير   

  " أحكام العقود المبرمة مع العمالء وما أبرزته النشرات التوضيحية
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دير  بال   - نسبة للمحافظ االستثمارية التي تطرحها البنوك على أسس إسالمية يتوجب على الم

تعيين هيئة رقابة شرعية أو مستشار شرعي للمحفظة لتحديد القواعد الشرعية التي يجب   

  .االلتزام بها في إدارة استثمارات المحفظة 

خر في  آا التدخل بشكل أو باليجوز ألحد من المستثمرين في المحافظ االستثمارية بأنواعه   -

زم بالشروط         ه ملت ا أن دير المحفظة طالم ى م إدارة استثمارات المحفظة أو االعتراض عل

ا      ى م ة عل وق المترتب ة الحق ة آاف ة ممارس دير المحفظ اب، ولم رة االآتت ي نش واردة ف ال

ك         ي ذل ا ف تثمرين بم ن المس ة ع ة نياب هم وأوراق مالي ول وأس ن أص ة م ه المحفظ تمتلك

ا المحفظة،     حضوره وتصويته في الجمعيات العمومية الخاصة بالشرآات التي تساهم فيه

  .ضاح ذلك في نشرة االآتتاب الخاصة بالمحفظةإيويجب 

رة          - ي نش ددة ف روط المح ن الش رط م ر أي ش تثمارية تغيي ة االس دير المحفظ ق لم ال يح

  .ة بحصوله على موافقة آتابية من المكتتبين في المحفظ االآتتاب إال 

ع   - ة لتسجيل جمي بية الالزم تثمارية السجالت المحاس دير المحفظة االس يجب أن يمسك م

ه        ـب المتفق علي تثمارات حسـ ائج االس ار نت استثمارات ومعامالت المحفظة بانتظام وإظه

تندات       ة المس اظ بكاف ع االحتف ة ، م بية الدولي ايير المحاس ًا للمع اب ووفق رة االآتت ي نش ف

نظم وآمن         المؤيدة للقيود ا ة أصولها بشكل م دة لملكي امالت المحفظة والمؤي لمحاسبية لمع

  .يسهل الرجوع إليه 

يجب أن يفصل مدير المحفظة االستثمارية تمامًا بين حساباته الخاصة وحسابات المحفظة   -

تقلة   في سجالته وأن تكون استثمارات وأموال المحفظة لدى الغير مميزة في حسـابات مس

ة و م المحفظ ابات  باس من الحس الي ض زه الم ارج مرآ ة خ يد المحفظ جل رص أن  يس

  .الدولية النظامـية مع االلتزام بجميع اإلفصاحات التي تتطلبها معايير اإلفصاح

ي   - تثمرين ف ة عن المس ات شخصية آامل ك ببيان تفظ البن اباتيجب أن يح افظ  الحس والمح

جالت نظامي     ي س وقونها ف ديرونها أو يس ي ي تثمارية الت ع   االس ا م وع إليه هل الرج ة يس

م          ال به ائل االتص ن وس ة ع ات آامل ية ومعلوم ات الشخص ن إثب خ م اظ بنس االحتف
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د        وال والتي  تعتم ومراسالتهم ، آما يجب في ذلك مراعاة التعليمات الخاصة بغسل األم

  0عرف عميلك إعلى سياسة 

ا         - د إدارته وك عن ي البن ب أن تراع اباتيج تثمارية   للحس افظ االس ارب  والمح دم تض ع

  .والمحافظ التي تديرها  الحساباتالمصالح بين أنشطتها الخاصة وأنشطة   

تخدام     - دير اس وز للم اباتال يج ل    الحس ديرها آضمان مقاب ي ي تثمارية الت افظ االس والمح

  .حصول المدير على تسهيالت ائتمانية من الغير أو أي امتيازات أخرى تتعلق بأنشطته 

دير المحفظة نفسه ويجوز       ال يجوز أن تحصل       - المحفظة االستثمارية على قروض من م

  .لها االقتراض من الغير بشرط أن يذآر ذلك في نشرة االآتتاب 

ديرها بشرط      والحساباتجوز للمدير شراء أسهمه لحساب المحافظ ي   - ـتثمارية التي ي االس

ـع المحافظ    تث  والحسابات أال يتجاوز مجموع هذه األسهم في جميـ ديرها   االس مارية التي ي

بة  ات نس ن األوق ي أي وقت م ذه % 5ف ا تتضمنه ه الي م ن إجم اباتم افظ  الحس والمح

  .االستثمارية من أسهم محلية داخل قطر 

منت             - ا تض ديرها إذا م ي ي تثمارية الت افظ االس ي المح اهمة ف دير المس وز للم ال يج

 حسابات في أي محافظ أو    ألي بنك المساهمة زاستثماراتها أسهمه الخاصة ، آما ال يجو

استثمارية لدى بنوك أو شرآات أخرى تتضمن استثمارات في األسهم الخاصة بالبنك أو    

 .الشرآة 

تثمارية أو تسويقها أن     الحسابات قوم بأنشطة إدارة ي الذييجب على البنك   -  والمحافظ االس

ًا  ي ازًا فني رض جه ذا الغ تقًال وفر له ة اإلمك مس زودًا بكاف ًا وم ات متخصص ات والتقني اني

ذين       ين وتنفي از من إداري ذا الجه الحديثة المناسبة لممارسة آل نشاط وأن يكون أعضاء ه

ة   ا يجب وضع أنظم ال، آم ذا المج ي ه ة ف رة العالي اءة والخب ارين من ذوي الكف ومستش

  .رقابة داخلية فعالة داخل هذا الجهاز

ف أو ال       -  م الموظ تثمرين باس ار المس ك إخط ى البن ب عل إدارة    يج ه ب وض لدي از المف جه

ذ      ستثمارية، ومحافظهم اال حساباتهم تثمر عن عدم تنفي اه المس ويتحمل البنك المسئولية تج
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ه    دم التزام ه أو ع اء تصدر من از وعن أي أخط ذا الموظف أو الجه ل ه ن قب ه م تعليمات

  . بشروط االتفاقيات المبرمة مع المستثمر

داخلي بالب   - دقيق ال م الت وم قس طة إدارة   يجب أن يق ى أنش امل عل دوري الش دقيق ال ك بالت ن

ة، وأن   الحسابات والمحافظ االستثمارية أو تسويقها من خالل برامج تدقيق محددة ومكتوب

اذ    ن اتخ ق م ه التحق ذي علي رة وال ى مجلس اإلدارة مباش دقيق إل ائج الت اريره بنت ع تق يرف

ات واأل     ة المخالف ة لمعالج راءات الالزم ة اإلج ئولين   اإلدارة العام بة المس اء ومحاس خط

  . عنها

ا          - التحقيق فيه وم ب رة وتق تثمرين مباش كاوي المس ى ش ك أن تتلق ة للبن ى اإلدارة العام عل

  . واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها مع إعالم مجلس اإلدارة بنتائج التحقيق

تثمارية        - اب لكل محفظة اس يجب تزويد مصرف قطر المرآزي بنسخة من نشرات االآتت

  .تم طرحها أو تسويقها بواسطة البنكي

   -:شؤون أخرى في االستثمارات2/7

ابات  - اب     الحس الح ولحس ل لص ك آوآي ديرها البن ي ي ددة الت تثمارية المح اريع االس والمش

وال        تقلة عن أم وق والتزامات مس ع بحق العمالء وتحت مسئوليتهم وبموجب اتفاقيات تتمت

اه ك تج ك مقا البن ل البن ر وال يتحم ابات  الغي ا ضمن الحس ارة، يجب إدراجه ة خس ا أي بله

  )off-balance sheet(النظامية خارج الميزانية 

عند تقديم طلبات لمصرف قطر المرآزي بغرض طرح او تسويق أي منتجات استثمارية   -

ن       ذي يمك ر ال ؤول المباش اتف المس م ه م ورق د اس تثمارية، تحدي ناديق اس يس ص أو تأس

  .تج او الصندوق االستثماريمراجعته بشأن تفاصيل المن

  -:البيانات الدورية عن المحافظ والصناديق االستثمارية     2/8

  .  البيانات الدورية من هذه التعليماتالحادي عشر باب المن ) 384(التفاصيل صفحة          

  .:التدقيق على المحافظ والصناديق االستثمارية   2/9 

وم بطر         تثمارية للعمالء أو تسويق محافظ      على جميع البنوك التي تق ح وإدارة محافظ اس

   -:للغير االلتزام بالتالي خارجية وصناديق استثمارية
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ا أو اإلشراف            - وك أو تشارك في إدارته ديرها البن ا وت تثمارية التي تطرحه المحافظ االس

   -:عليها
ك       ال تل ى أعم دقيق عل إجراء ت ك ب انوني للبن ابات الق ب الحس ف مراق ب تكلي افظ يج المح

راءات   المة اإلج دى س ي م ه ف داء رأي ا وإب ائج أعماله ة ونت اعها المالي تثمارية و أوض االس

يم        داول وتقي اب والتخارج، وأنشطة المحفظة وت المحاسبية والقانونية الخاصة بإجراءات االآتت

ائ     ا لنت اح ومطابقته ج وحدات االستثمار بها وصحة نشرات التقييم المعلن عنها وتوزيعات األرب

يها مع تعليمات           ذلك مدى تمش اب ، وآ ه في نشرات االآتت أعمال المحفظة ووفقًا لما أتفق علي

ى         أثير عل ا من مخاطر ذات ت أ عنه د ينش مصرف قطر المرآزي والمعايير الدولية وتقييم ما ق

د مصرف قطر            ل مع تزوي ى األق نويًا عل رة واحدة س ك م الوضع المالي للبنك، على أن يتم ذل

زي  ب خةالمرآ ديم       نس د تق افظ عن ذه المح ى ه ه عل ائج تدقيق ابات بنت ب الحس ر مراق ن تقري م

  . الحسابات الختامية للبنك إلى المصرف العتمادها

أي وجه في       الخارجية المحافظ والصناديق االستثمارية  - وك وال تشارك ب التي تسوقها البن

   -:إدارتها أو اإلشراف عليها
ان    ابات الق ب الحس ف مراق ب تكلي افظ   يج ذه المح ويق ه راءات تس ة إج ك بمراجع وني للبن

د            ذا الشأن مع تخصيص بن ًا لتعليمات مصرف قطر المرآزي به والصناديق االستثمارية وفق

   ). (Management Letterمستقل بنتائج المراجعة في تقريره السنوي لإلدارة  

  :اإلفصاح عند اإلعالن عن طرح أو تسويق المنتجات االستثمارية 2/10
يجب على  جميع البنوك مراعاة التالي عند اإلعالن عن المنتجات االستثمارية التي تطرحها أو 

  -:تسوقها 

د      -  ن عائ الن ع د اإلع افظعن ا       مح بق توزيعه ًا أو س ة فعلي تثمارية موزع ناديق اس وص

ا هاد به ذه     0واالستش ر ه ع ذآ ك ، م ى ذل انوني عل ابات الق ب الحس يجب مصادقة مراق

  0إلعالنالمصادقة في ا

د    -  عند اإلعالن عن عائد مستهدف يجب أن يذآر بشكل واضح وملفت لالنتباه أن هذا العائ

ة  مستهدف وال يضمن البنك تحقيقه ، آما يجب أن يتناسب هذا العائد المستهدف مع   طبيع

  .االستثمار ونتائجه السابقة
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  2008سرما/ البنوك    
  العاشرهالطبعة 

  
  

دم ضمان المبل   -  تثمر أن يفصح اإلعالن بشكل واضح وصريح عن ضمان أو ع غ المس

  0والعائد عليه ، والجهة الضامنة وشروط الضمان

ي          -  ا ف ح عنه ات المفص ع المعلوم ي جمي وح ف فافية والوض وعية والش زام بالموض االلت

  .اإلعالن عن المنتج االستثماري 

ى * 2/11 ة من المصرف عل ى عدم الممانع إصدار وتسويق المحافظ والمنتجات الحصول عل

   -:االستثمارية

ة من   يج      ده بنسخ آامل ى مصرف قطر المرآزي وتزوي ة ال وك الكتاب ع البن ى جمي ب عل

اذج        اط مع الجهات المصدرة او الضامنة ونم ود االرتب ود  نشرات االآتتاب وعق مع   العق

ل من اصدار او تسويق أي      ى االق تج او    العمالء وذلك قبل ثالثة أسابيع عل محفظة او من

افظ وا   ة المح ي حال ا، وف الن عنه ه    االع ك علي درها البن ي يص تثمارية الت ات االس لمنتج

ا بالنسبة     ه، أم الحصول على عدم ممانعة من المصرف قبل إصدار المنتج أو االعالن عن

دء       ك ب يمكن للبن ر ف ك للغي وقها البن ي يس ة الت تثمارية الخارجي ات االس افظ والمنتج للمح

ة أو مالحظات من ال  لمه أي ممانع دم تس ة ع ي حال تج ف رور تسويق المن د م مصرف بع

    .ثالثة أسابيع من تاريخ آتابه للمصرف

  -:الصناديق العقارية 2/12

  .ضوابط ممارسة عمل الصناديق العقارية  

ه     2002لسنة  25من القانون رقم ) 31(استنادًا إلى المادة      تثمار والئحت بشأن صناديق االس

م   ة رق نة  69التنفيذي يس    2004لس ي تأس ة ف وك الراغب ى البن ة    ، عل تثمار عقاري ناديق اس ص

  -:االلتزام باآلتي

  االقتراض  2/12/1

ن        أآثر م راض ب ة االقت ناديق العقاري وز للص ول  % 25ال يج ة أص افي قيم ن ص م

ام األساسي للصندوق    ي النظ ك ف تم وضع ذل ى أن ي ط عل يولة فق الصندوق وألغراض الس

  .التزامًا بمبدأ اإلفصاح والشفافية
                                                           

  1/4/2008تاریخ  48/2008تم استبدال هذا البند بتعميم   *
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  العاشرهالطبعة 

  
  

  -:شراءالتثمين عند ال 2/12/2

ين الحصول        - ار مع ل شراء عق تثمار قب يجب على إدارة الصندوق بالتنسيق مع أمين االس

على تثمين من أحد جهات التثمين المتخصصة وأن تكون جهة محايدة ومستقلة وال يكون  

  . من ثالث أشهر قد مضى على إعداد ذلك التقرير أآثر

   -:التثمين الدوري 2/12/3

ادة          فيما يتعلق بتقييم وحدا ا تقتضيه الم ع سنوي آحد أدنى آم ى أساس رب ت الصندوق عل

م  ) 29( ام  ) 25(من الالئحة التنفيذية للقانون رق ة      2002لع ه بالنسبة لألصول العقاري فإن

ل يمكن أن      ع سنوي ب ال يعني ذلك بالضرورة إعادة تقييم جميع أصول الصندوق بشكل رب

دير      يتم ذلك على فترات مناسبة تعكس التغير المتوق ارات حسب تق ة للعق ة العادل ع في القيم

ع      ادي متوق اع م أي انخفاض أو ارتف التقييم مع األخذ ب ة ب ة المكلف تثمار أو الجه ين االس أم

د المحددة في النظام األساسي          اة المواعي يم ومع مراع لألصول العقارية خالل فترات التقي

عادل للوحدات المستردة وفي ونشرة االآتتاب السترداد الوحدات بهدف الوصول إلى تقييم 

  .جميع األحوال يجب أن ال تزيد فترات إعادة تثمين العقارات عن ستة أشهر

  -:التعامل القانوني على العقارات  2/12/4

أنها    - وفر بش يجب أن تكون العقارات المراد شراؤها مسجلة وخالية من القيود والشروط ويت

  .التي تثبيت ذلك آافة المستندات والشهادات الرسمية الالزمة

تندات   - ظ أصول مس تثمار من حف ين االس ة بالصناديق تمكن أم ة قانوني وافر آلي ضرورة ت

  .ووثائق العقارات وعدم التصرف فيها إال من خالله

   -:تعامل البنوك لصالح العمالء في الصرف األجنبي والسلع والمعادن -3

  :"  Margin Trading"  هامش التعامل التجاري 3/1

ى           يج  ق الحصول عل ة لصالح العمالء عن طري وز للبنوك التعامل في األسواق الدولي

  -:هامش مقابل التعامل بالصرف األجنبي والسلع والمعادن شريطة إتباع ما يلي 

  0استيفاء العقود القانونية مع العمالء   -
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امش     - د اله ون ح ـاوى  % 10أن يك د يسـ وق ،    100لعق ـما ف ي ف ف دوالر أمريك   أل

ك % 20 -% 15 ل عن ذل د يق ة  0لعق دة قيم ـامش طوال  م ذا اله ى أن يسرى ه عل

  .العقد

د ويجب       % 50أي خسارة تتجاوز   - ة للعق ا تصفية تلقائي تج عنه من الهامش يجب أن ين

  0أن تكون عليه موافقة مسبقة من العميل

  التعامليجب التسجيل على شريط ، المحادثة الهاتفـية بين البنك والعمـيل في غرفة   -
                  "Dealing room  "0   

  -:ضوابط تمويل متاجرات العمالء في األوراق المالية 3/2

  .من هذه التعليمات )144(ماورد في الصفحة  يرجع الى          

  -: ىالمعامالت المالية األخر 3/3

ة األخ       3/3/1 امالت المالي واع المع ع أن رى يجب وضع أسس وسقوف وإجراءات لجمي

الء  اب العم ك لحس ا البن ي يجريه ال    ،الت ـم وآج قوف لحج د س ا تحدي يراعى فيه

  0العقود اآلجلة وحقوق الخيار وتغطية المراآز من قبل البنك

  -:أعاله   3/3و  3/1يجب أن تراعي إدارة البنك ما يلي في بندي  3/3/2

  0  (Credit Worthiness)مدى التزام العميل لسداد التزاماته   -

ة     لتأآد من أن الهامش المودع من العميا  -  ل لغرض التعامل في السوق الدولي

            0ليس  مصدره ائتمانًا ممنوحًا من قبل البنك

ة إدارة الصرف األجنبي     - اجرة    لمراآز  مراجع ود المت   (Open Position)عق

   0بشكل يومي ورفع تقرير شهري الدارة البنك عن نشاط هذه التعامالت

  0ة دورية من المدقق الداخلي لكل بنك مراجع  -

  0إخطار العميل بآخر التطورات إذا لزم األمر   -

  -:استثمارات العمالء في أسهم الشرآات األجنبية -4

فافية    أسهميجب على جميع البنوك عند تسويق       زام بالش الشرآات األجنبية للعمالء االلت

ة باألس    ة       في تزويد العمالء بالمعلومات المتعلق ة االسمية والقيم هم المسوقة من حيث القيم
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  2008سرما/ البنوك    
  العاشرهالطبعة 

  
  

تم    ى أن ي الدفترية للسهم وحجم ونوع األسواق المتداول بها وأي معلومات أخرى هامة، عل

ك     د ذل نهم تؤآ ة م زات آتابي ى تعزي ًا والحصول عل ات آتابي ذه المعلوم الء به د العم تزوي

  . رات الشراء والبيعاوتؤآد تحملهم لكامل المسؤولية عن قر
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  حسابات ودائع العمالء
  

            2008سرما/ البنوك    
  لعاشرهاة الطبع

  
  

  
  حسابات ودائع العمالء: ثانياً

  
  -:تنظيم فتح حسابات الودائع الشخصية    -1

یجب على جميع البنوك استكمال واستيفاء المعلومات والعقود والمستندات المبينة أدناه   1/1

يم في قطر أو     لجميع أنواع حسـابات الودائع الشخصية المفتوحة لدیها سواء آانت للمق

    0التقيد بتعليمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب  غير المقيم، مع مراعاة

  :المعلومات األساسية عن العمالء التي یجب أن تتضمنها نماذج وعقود فتح الحساب 1/2

ين             -  ة الشخصية بالنسبة للمقيم ا هو في جواز السفر أوالبطاق ل بالكامل آم اسم العمي

  0والقطریين

  0ة وتاریخ الصالحية رقم جواز السفر أو البطاقة الشخصي -

  0الجنسية   -

  0تاریخ ومكان الميالد  - 

  0المهنة ومكان العمل  -  

  0مكان اإلقامة  - 

  0العنوان البریدي للمراسلة  - 

  0توقيع العميل أو بصمته مع توقيع معرف البصمة آما في بطاقة نموذج التوقيع -

  0اسم الكفيل وعنوانه أو جهة العمل للمقيمين في قطر  -

م      - وزراء رق رار مجلس ال القطریين      1995لسنة   6التقيد بق امالت الخاصة ب ى المع عل

ة      "البنوك معهم والنص آالتالي   التي تجریها  ة في دول وك العامل ع البن یجب على جمي

هادة    ى ش دون عل رقم الشخصي الم ة الشخصية أو ال م البطاق ات رق زام بإثب قطر االلت

مي   تند الرس اره المس يالد باعتب امالت      الم ع المع ى جمي ية عل ات الشخص د الثب الوحي
  0الخاصة بالقطریين التي تجریها البنوك وعدم االعتداد بأي مسـتند آخر الثبات الشخصية 
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            2008سرما/ البنوك    
  لعاشرهاة الطبع

  
  

ًال           ون مح ًا یك ه آنف زام المنصوص علي وك االلت ي البن املين ف ن الع الف م ن خ ل م آ

ة اءلة اإلداری اً  ،للمس ب وفق أدیبي المناس زاء الت ه الج ع علي ة  ویوق ة القانوني لألنظم

  ."المتبعة

  :المستندات الواجب إرفاقها بنماذج وعقود فتح الحساب    1/3

  0نسخه آاملة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية ساریة الصالحية   -

  0صور شخصية ألصحاب البصمات -

           .نسخ من التوآـــيالت وآتب التفویض بالتـوقيع ، المقدمة من أصحاب الحساب -

  :العقود الواجب استيفائها   1/4

ع الشروط والقواعد المحددة           1/4/1 ا جمي ع تحدد فيه ود خاصة للودائ یجب استيفاء عق

ه     داع علي امالت السحب واإلی ع مع ه وجمي ة إلدارت اب والمنظم ل حس ة آ لطبيع

اة         ه ، مع مراع اح علي ـد أو األرب حسب نوعه ومعدالت أو سياسة احتساب الفوائ

أي من هذه الشروط والقواعد لقوانين وتعليمات المصرف المرآزي    عدم مخالفة 

  0أو ألحكام ومواد القانون المدني والتجاري 

  :یجب التمييز بين ثالثة أنواع من العقود حسب الوضع القانوني  1/4/2

  0ویجب أن یكون لها عقد فتح حساب فردي) لفرد واحد: (الحسابات الفردیة     -

  ویجب وجود عقـود خاصة بها،) ألآثر من فرد: (شترآة الحسابات الم     - 

  -:یحدد بها مایلي 

تندات     - دة بالمس ا   بيانات ومعلومات آاملة عن جميع الشرآاء مؤی ة آم الالزم

  0)1/2(سبق بيانه في البند 

ع      - ه والتوقي نوعية الحساب المشترك وحصص المشارآة والمفوضين بإدارت

  0عليه من قبل الشرآاء

ة   - د  آيفي ه عن ددة وملكيت ي الحصص المح ي إدارة  الحساب وف التصرف ف

دني      انون الم وفاة أحد الشرآاء بما ال یخالف أحكام الشریعة اإلسالمية والق

  0والتجاري
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  حسابات ودائع العمالء
  

            2008سرما/ البنوك    
  لعاشرهاة الطبع

  
  

  ـ :یجب وجود عقود خاصة بها یراعى فيها ما یلي: حسابات القصر  -

ري أو الوصي     -   ه الجب ل ولي يم   أن یتم فتح الحساب باسم القاصر من قب أو الق

عليه مع أخذ بيانات ومعلومات آاملة عن القاصر والولي أو الوصي ونسـخ   

  0)1/2( من المستندات المؤیدة آما سبق بيانه في 

يالده في       - التحقق من عمر القاصر استنادًا إلى هویته  على أن یـدون تاریخ م

  0ابالعقود وجميع األوراق والنماذج المستخدمة في التعامل على الحس

ـلوغ القاصر            - ور ب ولي أو الوصي ف ل ال ى الحساب من قب إیقاف التعامل عل

   0واستيفاء عقود ونماذج جدیدة تثبت الوضع الجدید للحساب 0سن الرشد 

ن        - أآثر م ـاب ب ن الحس حب م وال القاصر أن یس ى أم وز للوصي عل ال یج

  0مختصةالمسموح به إذا تم تحدید ذلك في حكم صادر من قبل المحكمة ال

   0یجب مراعاة جميع أحكام الشریعة اإلسالمية والقانون المدني والتجاري  -

  :آشوف حسابات العمالء 1/5

لة   عارات المرس ابات واإلش ى آشوف الحس ة عل ابات المثبت ماء الحس ابق أس یجب أن تتط

جالت   ي الس ة ف اب والمثبت تح الحس اذج ف ود ونم ي عق ة ف ماء المثبت ع األس الء م للعم

ابات     والبطاق ع الحس هریة لجمي ابات ش وف حس ال آش دار وإرس د بإص ك  والتقي ات بالبن

  0الجاریة وآشوف نصف سنویة لحسابات التوفير

  :إجراءات فتح الحسابات   -2

  :فتح الحساب الجاري  2/1

ه   2/1/1 دى التزام ل وم ة العمي اري معرف اب الج تح الحس ل ف ك قب ى البن عل

ه     يكات المرتجع ة بالش ات الخاص فحات  بالتعليم ي الص ة ف             المبين

   .من هذه التعليمات) 42-45(

تح           2/1/2 أن ف ارة بش اد والتج ن وزارة االقتص ادرة م ات الص د بالتعليم التقي

  0من هذه التعليمات  )86-85(الصفحة الحسابات والمبينة في 
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  حسابات ودائع العمالء
  

            2008سرما/ البنوك    
  لعاشرهاة الطبع

  
  

اطًا في قطر      2/1/3  ،یجوز فتح حسابات للشرآات األجنبية التي ال تمارس نش

تندات    ائق والمس رآات الوث ذه الش رز ه ریطة أن تب ن الش ادرة م ص

ات ال وفير  الجه ذلك ت اري، وآ د سجل تج ل قي د االم، مث ي البل مية ف رس

ة، مع ضرورة األخذ      شهادة من البنك في البلد االم تثبت تعامالته المالي

  .بعين االعتبار تعليمات مكافحة غسل األموال وتمویل اإلرهاب

  . 3/2005من  اعتبارًا )2/1/3(في البند  ل بالتعليماتیعم          

  0عدم السماح للعميل باستخدام الشيكات للسحب من حسابات التوفير   2/2

   :خاص بالبنوك اإلسالمية ) : نسب المضاربة ومعدالت األرباح( -3

ا البنك في            -   یجب اإلعالن بصورة واضحة عن نسب المضاربة التي سيحصل عليه

ة إذا        بدایة آل  ذه النسب ، وفي حال فترة مالية ، وإعالم مصرف قطـر المرآزي به

ب     ذه النس ر ه ي تغيي ك ف ب البن ا رغ ام  م الل الع ة   خ ى موافق ول عل ه الحص ، فعلي

  0مصرف قطر المرآزي 

اح            - ى معدالت األرب بقة عل ة مصرف قطر المرآزي المس ى موافق یجب الحصول عل

  0احتسابها على الودائع المختلفة قبل توزیعها على أصحاب الودائع التي قرر 

   -:استحداث نوع من أنواع الودائع   -4

وع من             ى استحداث أي ن بقة عل ة مصرف قطر المرآزي المس یجب الحصول على موافق

ا،  أنواع الودائع وذلك من خالل التقدم بطلب للمصرف قبل البدء في التنفيذ أو اإلعالن  عنه

د ومخاطره من خالل         وعلى تج الجدی ة المن البنوك تحري الدقة والشفافية في إیضاح طبيع

ي  تندات الت ود والمس ي العق ك أو ف ي یصدرها البن ات الت ي االعالن ه سواء ف ي ل شرح واف

  .یبرمها مع العمالء

وم والتك     -5 ة العل س إدارة واح يس مجل اب رئ ى آت ارة إل اریخ نباإلش ا ت  12/3/2006ولوجي

ة حسب         بشأن فت راخيص في المنطق ى ت ح حسابات إلى الشرآات التي تسعى للحصول عل

ادة م  ) 5(الم انون رق ن الق نة  36م وم     2005لس ة العل رة لواح ة ح اء منطق اص بإنش الخ

  . ولوجيانوالتك
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یرجى العمل على فتح حسابات لدیكم للشرآات التي حصلت على تراخيص من قبل مجلس   

مع مراعاة تعليمات  2005لسنة  36جيا أعماال بالقانون رقم ولونإدارة الواحة للعلوم والتك

  .غسل األموال وتمویل اإلرهاب

  :تعامالت العمالء في سوق الدوحة عن طریق الوسطاء    -6

اليين وللحد من مخاطر             ال الوسطاء الم رغبة من مصرف قطر المرآزي في تنظيم أعم

وك المخصصة لل    دى البن ع      استغاللهم إلیداعات العمالء ل ا آودائ اجرة في األسهم بربطه مت

بأسمائهم والحصول على عائد أو ائتمان مقابلها مع تعرض هذه الودائع للمخاطر المرتبطة  

  -:بهؤالء الوسطاء، فقد تقرر اتباع مایلي 

تثمار في       -أ یجب أن یتم فتح حسابات للمستثمرین بأسمائهم لدى البنوك بغرض االس

  .األسهم

ى      أن یقتصر دور الوس   -ب املين عل ع لحساب المتع يط لدى تنفيذ عمليات الشراء والبي

  -:مایلي 

ة أمر          - ة تكلف ا بقيم الدخول على حسابات العمالء لمعرفة الرصيد والحجز عليه

  ).القيمة والعمولة(الشراء

ل مباشرة من بنك التسویة لحساب            - خصم قيمة االسهم المشتراة لحساب العمي

  .السوق

  .ع في حسابات العمالء مباشرة لدى بنك التسویةإیداع حصيلة البي  -

  -:ت المقيمة والحسابات غير المقيمة االحساب -7

ات،     588و 587 الصفحتين یوجد لهذه الحسابات تعریف في      ذه التعليم ة في    من ه مدون

  .من البيان الشهري للموجودات والمطلوبات 20302و  20301ندین بال

  -:راض تجاریةاستغالل الحسابات الشخصية ألغ -8
م    بشأن الموضوع أعاله ،     )85(باإلشارة إلى تعليمات وزارة االقتصاد والتجارة الواردة بالصفحة رق

ة نتيجة عدم   ابات الشخصية تستغل ألغراض تجاری ر من الحس رة وجود آثي ة األخي وحظ في اآلون ل

  ستمرار فتح الحساب الجاري التزام آثير من البنوك بتفعيل التعليمات المشار إليها والتي تقضي بعدم ا
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ألي فرد إذا ما تبين أنه یستغل حسابه في أغراض تجاریة مع إخطار المصرف المرآزي بالحسابات      

  .المخالفة مع المستندات المؤیدة لذلك لكي یقوم المصرف بتحویلها إلى وزارة االقتصاد والتجارة 

  :التالي وبغرض تفعيل هذه التعليمات یتعين على البنوك االلتزام ب

  :یجب أن یشمل نموذج فتح الحساب الشخصي على البيانات اإلضافية التالية   -1

  .مهنة طالب فتح الحساب مع االحتفاظ بنسخة من المستندات المؤیدة    1/1

ى أال یخرج عن نطاق األغراض الشخصية     1/2 تح الحساب عل ن ف ل حساب ( الغرض م مث

  ) .أو ألغراض شخصية أخرى  –الراتب 

  .إفصاح طالب فتح الحساب عن المصادر الرئيسية للتدفقات النقدیة بالحساب    1/3

ه          1/4 الحه وأغراض ى مص اب عل تخدامه للحس أن یقتصر اس اب ب تح الحس ب ف ن طال د م تعه

ي أي         ر ف ر مباش ر أو غي كل مباش اب بش تغالله الحس دم اس ا وع ح عنه ية المفص الشخص

ا  وأ أغراض تجاریة د أن        ن من حق البنك إذا م ذا التعه ة صاحب الحساب له ه مخالف ين ل تب

یتخذ اإلجراءات الالزمة وفقًا لتعليمات مصرف قطر المرآزي ووزارة االقتصاد والتجارة   

  .تمهيدًا إلقفال الحساب 

ئوليته         1/5 اب ومس تح الحس وذج ف واردة بنم ات ال اب بصحة البيان تح الحس ب ف ن طال رار م إق

  .القانونية عنها 

ع    -2 ب وض ية         یج ة الشخص ابات الجاری ة الحس ة حرآ ك لمراجع ل بن دى آ ة ل اط مراجع ة ونق آلي

ة واألغراض الشخصية حسب           ه النقدی ة الحساب وتدفقات لالستدالل على أي حرآات تخالف طبيع

  .المفصح عنه في نموذج فتح الحساب 

ى ا            -3 ات عل افه من مخالف تم اآتش ا ی لحسابات  یجب وضع سياسات وإجراءات محددة للتعامل مع م

دءًا من             ل المخالف ب درج في اإلجراءات المتخذة ضد العمي ة والت ا المرون الشخصية ، یراعى فيه

ع     ال الحساب ، وفي جمي اذ إجراءات إقف اًء باتخ ه بتصحيح األوضاع وانته ميًا ومطالبت ذاره رس إن

ا وإیضاح  األحوال یجب على البنك إبالغ المصرف المرآزي بجميع الحاالت المخالفة فور اآتشافه

  .اإلجراءات المتخذة في آل حالة وأن یكون ذلك مشفوعًا بالمستندات المؤیدة للمخالفات 
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الغ وحدة            -4 وك إب ى البن ين عل ل اإلرهاب ویتع وال وتموی ال ُتخل هذه التعليمات بتعليمات غسل األم

ابه الشخصي في أغراض     ة   المعلومات المالية إذا اآتشفت أن استخدام صاحب الحساب لحس تجاری

  .یتضمن شبهة غسل أموال 

  

ع جزاءات       11/2007 یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاریخه    يقوم المصرف المرآزي بتوقي وس

ادة        ام الم ًا ألحك ة وفق وك المخالف ى البن م     ) 105(وغرامات مالية عل انون رق لسنة   33من المرسوم بق

  .  م بشأن مصرف قطر المرآزي 2006
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  تسويق المنتجات التأمينية: ثالثاً

  
ه يمكن          أمين خارج قطر،  فان وفقًا لرغبة بعض البنوك في تسويق منتجات تأمينية لشرآات ت

   -:للبنوك ممارسة هذا النشاط وفقًا للضوابط التالية

د    األساسي نشاط تسويق المنتجات التأمينية في النظام   إضافةعلى البنوك الوطنية    -1 للبنك بع

 ،للبنك  يفي السجل التجار   وإضافته والتجارة ووزارة االقتصاد من الجمعية العامة هإقرار

  .النشاط في السجل التجاري لها بقطر  اهذ إضافة األجنبيةوعلى البنوك 

ا في            أن  -2 ا من المؤسسات المرخص له ى تسويق منتجاته أمين المتفق عل تكون شرآات الت

ا    بلدانها بتقديم المنتجات المتفق  على تسويقها وان تسمح قوانين ترخيصها بتسويق منتجاته

ك ذه   ، من خالل البن دة له معة الجي رة والس ة والخب الءة المالي ق من الم ك التحق ى البن وعل

ة           ا المالي جيلها وبياناته ها وتس تندات ترخيص ن مس خ م ة بنس تفظ لدي ات وان يح المؤسس

  .الدورية المدققة

ة بحيث يقتصر         عقود مع الشرآات ال   إبراميجب   -3 ا التأميني ولى البنك تسويق منتجاته تي يت

ا و دون اشتراآ     ديم أي ضمانات مقابله  هدور البنك فيها على تسويق تلك المنتجات دون تق

ؤولي   ي المس ه ف ى أي وج ا  ةعل ن أوعنه ن أوا بنيته ع ا   ع ل مخاطره ا أوهيك  أو إدارته

ك وان يفصح عن    رعايتها وان تحدد العقود واجبات ومسؤوليات آل طرف بن    ى ذل  اءًا عل

  . تلك العقود للعمالء مضمون

ك   -4 ى البن ب عل داديج ح  إع ة توض ة العربي ة باللغ ة مترجم رات تعريفي منش فات  أه ص

ى            رات عل ذه النش رض ه ث تع وقة، بحي ات المس اطر المنتج روط ومخ ائص وش وخص

 إعداد عية عند يتوخى البنك الشفافية والموضو أنالعمالء عند تسويق المنتجات لهم ويجب 

شروط   أوخصائص   أوصفات  أو أي تعديالت على اسم   إدخالهذه النشرات واليجوز له 

تج        واألطراف المنتج المسوق بحيث تعكس النشرة التعريفية نفس مواصفات ومخاطر المن

  . الصادرة من المصدر  األصليةالنشرة هي في آما  به، ذات العالقة 
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د   يجب على البنك االلتزام بال  -5 عن المنتجات التي يسوقها      اإلعالن شفافية والموضوعية عن

أي نشرات      د المشترآين ب ة تصدرها الشرآة المصدرة عن      معلومات   أووعليه تزوي هام

  . وضعها المالي وعن أداء ونتائج المنتجات المسوقة 

الحصول من الشرآة المصدرة على نسخ آاملة من نشرات اإلصدار و االشتراك في  يجب   -6

رة      الم ذآوره في الفق ة الم ) 4(نتجات التي يتم تسويقها وتقديمها للعمالء مع النشرة التعريفي

ديم أي ايضاحات    ةمع تقديم آافة المعلومات عن الوضع المالي للشرآة المصدر للمنتج وتق

  . للعمالء عن الشروط الواردة في النشرات

يجب ان يحصل البنك على تعزيز خطي من المشترآين في المنتجات التأمينية التي يسوقها   -7

ى نشرات    في شكل تعهدات موقعه منهم أو في طلبات االشتراك بانهم حصلوا من البنك عل

م آامل          ا وتحمله م به ة وعلمه ى المعلومات وااليضاحات الالزم ومستندات االشتراك وعل

تراك  ن االش ؤولية ع ه ألي     المس ط دون تحمل وق فق ك آمس دور البن م ل تج وتفهمه ي المن ف

  .مسؤولية عن أداء المنتج والنتائج المترتبة على االشتراك فيه

ة         -8 اه الجه ى البنك تج زام عل ة أي الت ى تسويق البنك للمنتجات التأميني يجب  أال يترتب عل

وا    ي قطر س ات ف ذه المنتج ويق ه ي تس ا ف ن يمثله تقدام م ان المصدرة باس كل لج ي ش ء ف

  . مشترآة أو فريق عمل منتدب  من الجهة المصدرة أو مكتب تمثيل لها لدى البنك 

على البنك التحقق من أن تسويقه للمنتجات التأمينية في إطار تعليمات المصرف المرآزي     -9

اه الشرآة المصدرة أو العمالء أو أي         ة تج ات أو انتهاآات قانوني ال يترتب عليه أي مخالف

  .ت أخرى داخل أو خارج قطر وفقًا للتشريعات والقوانين المحلية أو الخارجيةجها

على البنك تخصيص إدارة أو قسم مستقل لديه لممارسة هذا النشاط وان يحتفظ بالسجالت      -10

جيله          ايلزم تس ع م ترآين وجمي ن المش ة ع ات الالزم جيل البيان بة لتس تندات المناس والمس

  . ب المتفق عليه مع المصدر والمفصح عنه للمشترآينواالحتفاظ به من مستندات حس

ا     -11 على البنك مراعاة االلتزام بتعليمات مكافحة غسل األموال ومكافحة وتمويل اإلرهاب فيم

  .من تحويالت إلغراض تسويق هذه المنتجات هيستلمه من أموال وما يجري
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ه    ارًا من تاريخ ات اعتب ذه التعليم وقة للمنتجات ، وعل 27/1/2008 يعمل به وك المس ى البن

  )1/2008(ات في غضون ثالثة أشهر من تاريخه التأمينية توفيق أوضاعها وفقًا لهذه التعليم
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  تخصيص منافذ خدمات لذوي: رابعاً
  االحتياجات الخاصة بالبنوك     

  
       

ع                ى جمي ع، عل راد المجتم ة أف ة الخدمات المصرفية لكاف انية وتغطي نظرًا للحاجة اإلنس

دمات   ذ خ ة مناف وك ضرورة تهيئ ونترات(البن ات الخاصة وان یوضع  ) آ ذوي االحتياج ل

اآن المخ     ا في األم وفير مواقف         شعار خاص به ذلك ضرورة ت ك، وآ ذلك في البن صصة ل

 .خاصة لسياراتهم والمداخل ایضا
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  الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها: الفصل الرابع

  
  

   -:معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها

  -:على جميع البنوك والمؤسسات المالية العاملة بدولة قطر العمل باالتي آل فيما یخصه

  تعليمات عامة  -:أوًال

ي واستالم ا  -1 ة المختصة بتلق ا هي تكون الجه ر المطالب به الغ غي دة والمب ع  الجام لودائ

  .بدًال من المحاآم الشرعية الهيئة العامة لشؤون القاصرین

اب   -2 ى حس ة إل ا والمحول ب به ر المطال دة غي ع األرص ق م ؤون یرف ة لش ة العام الهيئ

ات      القاصرین ية و أي معلوم ات الشخص تندات إثب ع مس حابها وجمي ماء أص وائم بأس ق

  . عنهمأخرى متوفرة 

د        -3 ابات بع ك الحس ة بتل دة الخاص ع األرص ول جمي ة    إتح ين أی ا وب ة بينه راء المقاص ج

م          ى الحساب رق دیكم إل ى أصحابها ل ة عل ) 207020(حسابات مدینة أو التزامات قائم

  . الهيئة العامة لشؤون القاصرینلدى مصرف قطر اإلسالمي باسم 

ذآور   ترسل قوائم بأسماء أصحاب األرصدة غير ال  -4 مطالب بها والمحولة إلى الحساب الم

رقم الشخصي    نهم وال ل م زي متضمنة أرصدة آ ى مصرف قطر المرآ ل لأعاله إل ك

  . منهم

  . 3/2005اعتبارًا من  ليماتالتع هیعمل بهذ    

  -:آيفية معالجة حسابات الودائع الجامدة والمبالغ غير المطالب بها: ثانيًا

   -:حسابات الودائع الجامدة -1

ة   "      ا أي حرآ د عليه ي ال توج وك الت دى البن الء ل ع العم ابات ودائ واع حس ع أن هي جمي

ى وجود صاحب الحساب من خالل            ة االستدالل عل ذر إمكاني ه،  وتع سحب أو إیداع فعلي

ة وسائل االتصال         تنفاذ آاف د اس حرآة حساباته األخرى أو تعامالته األخرى مع البنك وبع

  ". به
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د انقضاء       تعتبر حسابات ودائ - وارد أعاله بع ا التعریف ال ع العمالء جامدة إذا انطبق عليه

   -:المدد التالية

  سنة ميالدیة على الحسابات الجاریة  -

  سنتين ميالدیتين على حسابات التوفير -  

  خمسة سنوات ميالدیة على حسابات الودائع ألجل والشعار -

   -:االجراءات المطلوب اتخاذها  -

   -:البنوك اتخاذ االجراءات التالية بشأن حسابات الودائع الجامدة یجب على جميع     

دة تحت االشراف المباشر الحد المسؤولين          و 1/1 ع الجام ضع جميع انواع حسابات الودائ

تم ا دخولالمخولين، والی ي  ل ا ف داع آم ات سحب أو ای ة عملي ابات بأی ذه الحس ى ه عل

  . الحسابات المتحرآة اال بعد موافقة مسبقة منه

ك الحسابات      1/2 االستمرار في إرسال آشوف الحسابات واإلشعارات الدوریة الصحاب تل

  . ومحاولة االتصال بهم او الحصول على معلومات عنهم

ه او  1/3 ق علي ابات حسب المتف ك الحس ى تل اح عل د واالرب ي احتساب الفوائ تمرار ف االس

  . حسب االسعار السائدة في السوق

ق           یتم تحویل ارصدة  1/4 ى حساب معل ا إل ع أنواعه ل بجمي دة للعمي ع الجام حسابات الودائ

ا(یسمى  ر مطالب به اریخ اخر ) أرصدة غي ى ت د انقضاء عشر سنوات عل ك بع وذل

ل خالل    حرآة اجریت على حسابات العميل المجمدة دون امكانية االستدالل على العمي

  . فاذ آافة وسائل االتصال بهنهذه الفترة بعد است

ى البنك          قبل  1/5 ا، یجب عل ر مطالب به ى حساب ارصدة غي تحویل حسابات الودائع الجامدة ال

دى      ى أصحابها ل ة عل التحقق من عمل تقاص بينها وبين أي حسابات مدینة او التزامات قائم

   .البنك، على أن یتم اقفال هذه الحسابات قبل تحویلها الى أرصدة غير مطالب بها

شؤون ل الهيئة العامةبنك من االرصدة غير المطالب بها الى یجب تحویل المتجمع لدى ال 1/6

ات            تندات إثب ع مس وائم بأسماء اصحابها وجمي اق ق ة أشهر مع إرف القاصرین آل ثالث

  . ایة معلومات متوفرة عنهم لدى البنكوالشخصية 
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  .تحصيل عموالت على حسابات الودائع الجامدة  -

ى       ة عل وك تحصيل عمول ن للبن دةیمك ن  ال األرص ل ع ي تق ي   500ت ري ف ال قط ری

دة التي ینط   ا التعریف في     حسابات الودائع تحت الطلب و ودائع التوفير الجام بق عليه

ذه التعليمات   من ثانيًا ) 1(بند) 255(الصفحة ة المحصلة      ،من ه د العمول بحيث ال تزی

  . عن عشرة ریاالت قطریة شهریًا

   -:الشيكات والحواالت المصرفية الواقفة -2

دم للصرف خالل سنة            هي ا" م تق وك خارج قطر ول ى بن لشيكات المصرفية المسحوبة عل

م         رافة او ل ل الص ك او مح ادة للبن ادرة والمع رفية الص واالت المص الغ الح ة أو مب ميالدی

  ". تخصم عليه خالل فترة سنة ميالدیة

   -:اإلجراءات المطلوب اتخاذها  -

ا            رافة اتخ ال الص وك ومح ع البن ى جمي ب عل يكات   یج أن الش ة بش راءات التالي ذ االج

   -:والحواالت المصرفية الواقفة

د في   آلرد قيمة الشيك والحوالة الواقفة للعميل ا  2/1 مر بإصدار الشيك أو الحوالة سواء بالقي

ات      ة إلثب حسابه أو االتصال به واشعاره وذلك بعد اتخاذ اإلجراءات المصرفية الالزم

الغ وعدم إمك     ذه المب ى حسابات البنك أو        عدم صرف ه تقبل عل ة خصمها في المس اني

  . محل الصرافة لدى المراسلين بالخارج

ة   2/2 في حالة عدم وجود حساب للعميل األمر بإصدار الشيك أو الحوالة الواقفة وعدم إمكاني

ى حساب  ة إل يكات والحواالت الواقف الغ الش ه تحول مب تدالل علي ه أو االس االتصال ب

اریخ إصدارها، مع      ) هاأرصدة غير مطالب ب( ة من ت بعد مرور خمس سنوات ميالدی

  . أحكام الرقابة عليها ووضعها تحت األشراف المباشر الحد المسؤولين المخولين

ه المسجلة في         2/3 الغ الشيكات والحواالت الواقف إذا انقضت خمسة سنوات أخرى على مب

أعاله، یقوم البنك أو  ) 2/2(حساب أرصدة غير مطالب بها المشار إليه في الفقرة رقم 

محل الصرافة بنشر إعالن في صحيفتين محليتين أحدهما باللغة اإلنجليزیة عن أسماء   

ل      ك أو مح وم  البن دها یق ة،  بع هر للمراجع ة ش نحهم مهل ع م الغ م ك المب أصحاب تل
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ى    الغ إل ك المب ل تل ؤون القاصرین الصرافة بتحوی ة لش ة العام وائم   الهيئ ا ق ًا به مرفق

ماء  وفره       بأس رى مت ات اخ ية وأي معلوم ات الشخص تندات إثب ع مس حابها وجمي أص

  .عنهم

    -:أرباح المساهمين غير المدفوعة -3 

ة     "       وك والمؤسسات المالي هي أرباح األسهم التي تقرر توزیعها على المساهمين من البن

  ".المحددة في هذه التعليمات وتم اإلعالن عنها ولم یتقدم أصحابها الستالمها

   -:اإلجراءات المطلوب اتخاذها -    

اح                  أن أرب ة بش راءات التالي اذ اإلج ة اتخ ة المعني ات المالي وك والمؤسس ى البن ب عل یج

   -:المساهمين غير المدفوعة

م لحثهم        3/1 ة البنك له ة معرف محاولة االتصال بالمساهمين أصحاب أرباح األسهم في حال

  . على استالم أرباحهم

ا         3/2 لم أصحابها له اح المساهمين وعدم تس بعد مرور خمس سنوات من اإلعالن عن أرب

ة         دهما باللغ ين أح حيفتين محليت ي ص الن ف ر إع ة بنش ة المالي ك أو المؤسس وم البن یق

  . اإلنجليزیة عن أسماء أصحاب أرباح األسهم غير المدفوعة دون ذآر المبالغ

رة  اللتلك المذآورة في   بعد مرور خمس سنوات أخرى باإلضافة  3/3 وم   )3/2(فق أعاله یق

ل       تم تحوی م ی ذآور أعاله ث البنك باإلعالن في الصحف مرة أخرى على نفس النحو الم

ى        اریخ اإلعالن إل ة  أرباح المساهمين غير المدفوعة بعد مرور شهر واحد من ت الهيئ

ات     العامة لشؤون القاصرین تندات اثب ع مس الشخصية  مع قوائم بأسماء أصحابها وجمي

  . واي معلومات اخرى متوفرة عنهم

   -:استثمارات العمالء المستحقة وغير المدفوعة -4

نادیق        "       افظ والص ي المح تثماراتهم ف ن اس الء ع تحقة للعم اح المس الغ واألرب ي المب ه

تثمار      وك وشرآات االس ا البن ومختلف أنواع األوعية االستثماریة التي تدیرها أو تحتفظ به

دفع الصحابها بسبب عدم             لصالح الع م ت ا ول تثمار الخاصة به دة االس مالء والتي انتهت م

م الضافتها وعدم         مراجعتهم البنك أو شرآة االستثمار الستالمها وعدم وجود حسابات له



 -      -    
   الودائع الجامدة والمبالغ                                                                    اإلشراف المصرفي تعليمات  -ابعالباب الس

  ا     غير المطالب به                                                                                                                      
                                  

            2008سرما/ البنوك    
  العاشرهالطبعة 

  
  

ًا خالل   إمكانية االستدالل عليهم أو وجود أي معلومات عنهم بعد مراسلتهم و إشعارهم آتابي

  . "تلك الفترة

   -:المطلوب اتخاذها اإلجراءات    

تثمارات          -   الغ اس ة بشأن مب اذ اإلجراءات التالي تثمار اتخ یجب على البنوك وشرآات االس

   -:العمالء  المستحقة غير المدفوعة

ى حساب     4/1 الغ إل ا     ( تحویل تلك المب ر مطالب به د مرور خمسة سنوات     ) أرصدة غي بع

  . أصحابها طوال تلك الفترةعلى استحقاقها بعد استنفاذ آافة وسائل االتصال ب

ر مطالب       4/2 بعد مرور خمس سنوات أخرى على بقاء تلك المبالغ في حساب أرصدة غي

رة    ابه ي الفق ا ورد ف ب م ى   ) 4/1(حس ا إل تم تحویله اله ی ؤون   أع ة لش ة العام الهيئ

ات         القاصرین تندات إثب ع مس وائم بأسماء أصحابها وجمي ا ق خالل شهر واحد مرفقًا به

  . أي معلومات اخرى متوفرة عنهمالشخصية و

   -:مبالغ أخرى غير مستدل على أصحابها -5

ي           ددة ف ة المح ات المالي وك والمؤسس ى البن رى عل تحقات أخ الغ أو مس ذه أي مب ه

ات ن    التعليم ود م ي البن ره ف بق ذآ ا س ى ) 1(بخالف م دم  ) 4(إل دفع الصحابها لع م ت ول

  . یةاالستدالل عليهم لمدة عشرة سنوات ميالد

   -:اإلجراءات المطلوب اتخاذها -      

ة            ين أحدهما باللغ یتم اإلعالن عن تلك المبالغ أو المستحقات بالنشر في صحيفتين محليت

ا   الهيئة العامة لشؤون القاصریناإلنجليزیة ثم تحول بعد شهر من تاریخ اإلعالن إلى  مرفق

ات شخ    تندات إثب ع مس وفرة     بها قوائم بأسماء أصحابها وجمي صية وأي معلومات اخرى مت

  . عنهم

   -:محتویات الخزائن غير المطالب بها -6

ين              ا عامين ميالدی ا البنك للعمالء والتي مضى عليه ات الخزائن التي یؤجره هي محتوی

ى عدم     دون وجود أي حرآة سحب أو إیداع مع عدم تجدید العقود الخاصة بها باإلضافة إل
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لتهم أو عن   استدالل البنك على وجود أصحاب ها سواء باالتصال المباشر أو من خالل مراس

  . طریق وجود حسابات لهم بالبنك

   -:اإلجراءات المطلوب اتخاذها -      

   -:یجب على البنوك اتخاذ اإلجراءات التالية بشأن محتویات الخزائن غير المطالب بها     

اإلنجليزیة بأسماء أصحاب    نشر إعالن في اثنتين من الصحف المحلية أحدهما باللغة   6/1

ك بشأن الخزائن  ة البن ة أشهر لمراجع دة ثالث ة لم ة زمني نحهم مهل ذه  الخزائن وم ه

  . المؤجرة لهم

ه      ) 6/1(بعد انتهاء المهلة المحددة في الفقرة    6/2 م یراجع تح الخزائن التي ل یقوم البنك بف

رد رسمي وبحضور شخص تع  ا بموجب محضر ج رد محتویاته ه أصحابها ویج ين

  . المحكمة المختصة

ة لشؤون القاصرین   تحول محتویات الخزائن إلى    6/3 وائم باسماء      الهيئة العام ا ق ا به مرفق

وفرة عنهم ونسخ      اصحابها وجميع مستندات اثبات الشخصية واي معلومات اخرى مت

  ). 6/2(من محاضر الجرد  المذآورة في الفقرة 

   -:قواعد عامة -7

وك   ) 2/2003(اعتبارًا من  )255(صفحة  )ثانيًا(د بن التعليماتبیعمل   7/1 ل البن من قب

وك    ى البن ب عل ه، ویج ا یخص ل فيم ات آ ددة بالتعليم ة المح ات المالي والمؤسس

والمؤسسات المالية المعنية مراجعة وتصنيف جميع حسابات ودائع العمالء والمبالغ 

ن     ود م ي البن ذآورة ف رى الم تحقات األخ ى ) 1(والمس ذ ) 6(إل ن ه ات م ه التعليم

ًا       أنها وفق ذه التعليمات بش والقائمة لدیها، واتخاذ اإلجراءات المنصوص عليها في ه

ك         ائج ذل للفترات الزمنية المحددة لكل منها، مع أشعار مصرف قطر المرآزي بنت

  .في خالل ثالثة أشهر من تاریخه

تندا        7/2 اظ بنسخ من المس ة االحتف ة المعني ت والسجالت  على البنوك والمؤسسات المالي

ى  ة إل الغ والمستحقات المحول ع المب ة لشؤونالخاصة بجمي ة العام القاصرین  الهيئ
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ود من     ى  ) 1(وفقا لما جاء في البن اظ      ) 6(إل ة لالحتف ة  الالزم دة القانوني حسب الم

  . بالسجالت

ود     7/3 یجب على البنوك والمؤسسات المالية المعنية أن تراعي إضافة نصوص في العق

لة         واالتفاقيا ة من العمالء، وآشوف الحساب المرس تح الحساب الموقع ت ونماذج ف

ذآورة           الغ األخرى الم د الحسابات والمب رات وإجراءات تجمي ا فت ذآر فيه للعمالء ت

   .الهيئة العامة لشؤون القاصرینفي هذه التعليمات، وتحویلها إلى 
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  )القانوني(مراقب الحسابات الخارجي : الفصل الخامس

  
  
  -:تنظيم أعمال مراقبي الحسابات القانونيين بالبنوك

  

  -:تعيين مراقب الحسابات القانوني وتغييره -1

ه    1/1 على آل بنك أن یكون له مراقب حسابات قانوني أو أآثر یتم تعيينه وتحدید أتعاب

ادة   انون ا  ) 141(وفقًا ألحكام الم م    من ق ة رق   2002لسنة  ) 5(لشـرآات التجاری

0  

انوني      1/2 یجب الحصول على عدم ممانعة المصرف على تعيين مراقب الحسابات الق

ة  ن الجمعي ه م ة علي ك للموافق س إدارة البن ن مجل يحه م ل ترش ه قب د ل والتجدی

ة ،    وك األجنبي العمومية بالنسبة للبنوك الوطنية أو من المرآز الرئيسي بالنسبة للبن

ام بقطر بالنسبة للبنك األجنبي      (وعلى مجلس إدارة البنك  دیر الع دم  ) أو الم أن یتق

ى المصرف في موعد أقصاه         من آل    31/12بطلب تعيين مراقب الحسابات إل

م  ) 54( عام ، مع استيفاء وإرفاق النموذج ملحق  رقم   )541-540(صفحتي رق

  0مع طلب البنك

د البنك مع      1/3 دة تعاق انوني عن      یجب أال تزید م سنوات وال   5مراقب الحسابات الق

ه بالبنك         ين ل اء آخر تعي یجوز إعادة تعيينه مرة أخرى قبل مرور عامين من انته

  0ویستثنى من شرط المدة فروع البنوك األجنبية 

د من المصرف            1/4 ة تكليف نفس مراقب الحسابات المعتم وك الوطني على جميع البن

ة  ا الخارجي ابات فروعه دقيق حس ة بت رآاتها التابع ع    ،وش ك م ارض ذل م یتع ا ل م

رافية  لطات اإلش ة أو الس وك المرآزی ات البن وانين  توجيه ع أي ق يفة أو م المض

ك     ن ذل الم یك ة وم رآة التابع رع أو الش ا الف ل به ي یعم ة الت رى للدول  رًامتعس أخ

   ألسباب أخرى خارجة عن إرادة البنك
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ه المصرف جاز للمصرف أن      إذا لم یقم البنك بتعيين مراقب حسابات ی    1/5 وافق علي

  0یعين مراقب حسابات لهذا البنك تقدر أتعابه ویلتزم البنك بدفعها 

ة        1/6 ال یجوز لمجلس إدارة البنك تغيير أو عزل مراقب الحسابات خالل السنة المالي

د      ا إال بع ه به موح ل د المس رة التجدی الل فت ة خ نة المالي اء الس د انته ره بع أو تغيي

  0مصرف بناءًا على أسباب محددة یقتنع بهاموافقة ال

د     1/7 ة أو بع نة المالي ابات خالل الس ب الحس ر مراق زل وتغيي ب ع للمصرف أن یطل

ر من الشروط         ه بشرط أو أآث ه أو إخالل انتهائها إذ تبين له تقصيره في أداء مهام

  0أو لحدوث أسباب قویة تبرر ذلك) 2(التي سيلي ذآرها في البند التالي رقم 

ة           1/8 ه لمهم ين مراقب حسابات إضافي یوافق علي للمصرف المرآزي أن یطلب تعي

ى      ه عل ك ، وتكون أتعاب محددة أو لفترة محددة حسب تقدیر المصرف لضرورة ذل

  0حساب البنك

  -:الشروط الواجب توافرها في مراقب الحسابات القانوني  - 2

ابات والت    ب الحس ي مراق ا ف روط الواجب  توافره ي الش ا یل ًا فيم تتخذ أساس ي س

  -:للموافقة   على تعيينه أو عزله وتغييره من قبل المصرف 

  :التسجيل والترخيص   2/1

دًا في سجل مراقبي الحسابات المنصوص           -     أن یكون مراقب الحسابات مقي

الحسابات في   ةبتنظيم مهنة مراقب 2004لسنة ) 30(عليه في القانون رقم 

ام ال ع أحك ه بجمي ع التزام ذآورقطر م انون الم القرار  ،ق زام ب ذلك االلت وآ

نة ) 25( م     1979لس انون رق ة للق ة التنفيذی اص بالالئح نة ) 7(الخ لس

ة مراقب الحسابات ،     1974 ام     بشأن تنظيم مهن ا ال یتعارض مع أحك فيم

  0وبكل ما یستجد من قوانين هذا القانون 

ابا   -     ي الحس ي سجل مراقب دًا ف ابات مقي ب الحس ون مراق دین أن یك ت المعتم

  0المالية  الخدمات لدى المصرف للتدقيق على حسابات البنوك ومؤسسات

  



-       -  
     مراقب الحسابات الخارجي                                                    اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  
  

    2008سرما/ البنوك     
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  :الكفاءة المهنية والخبرة  2/2

ى شهادات     ) الشرآاء (حصول مراقب الحسابات    -     ه الرئيسيين عل وموظفي

دى         بًا إلح ون منتس ي وأن یك اق دول ى نط ا عل رف به ة معت ة دولي مهني

  0ن المعترف بها دوليًا جمعيات المحاسبيين القانونيي

ارف         -   ى المص دقيق عل ال الت ي مج رة ف ابات بخب ب الحس ع مراق أن یتمت

  0وسمعة محلية ودولية مقبولة

دقيق التي یصدرها           -    ة للت ایير الدولي ة والمع التزام مراقب الحسابات باألدل

ه         ذلك التزام ا ، وآ دولي والتطورات التي تحدث عليه اتحاد المحاسبين ال

  0التعليمات التي یصدرها المصرف بهذا الشأنبجميع 

  -:الحياد واالستقاللية   2/3

ي      -   أي صفة ف تراك ب ابات واالش ب الحس ل مراق ين عم ع ب وز الجم ال یج

ي أو     ل فن أي عم تغال ب ه أو االش س إدارت ك أو عضویة مجل يس البن تأس

ه     ، إداري أو استشاري آما ال یجوز لمراقب الحسابات أو أي من موظفي

ئيسيين أن یكون شریكًا أو وآيًال أو موظفًا لدى أحد مؤسسي البنك أو    الر

ة أو مصالح مشترآة     أحد أعضاء مجلس إدارته ، أو یكون له عالقة قراب

  0معهم یمكن أن تؤثر على حياده واستقالله 

ى عروض أو أي   -   ه عل ابات أو أي من موظفي عدم حصول مراقب الحس

اباته أو وجود أي    منافع أو امتيازات خاصة من الب دقيق حس نك المكلف بت

  0تعامالت بينهما یمكن أن تؤثر على حياده واستقالله 

ك بشكل    -    هم البن ي أس ه المضاربة ف ال یجوز لمراقب الحساب أو لموظفي

  0مباشر أو غير مباشر

    -:األمانة والمصداقية والسریة   2/4

دى ا      -     ة ل ابقة أو تحفظات جوهری لمصرف أو قضایا   عدم وجود تجارب س

  0أو أحكام قضائية تشكك في مصداقية وأمانة مراقب الحسابات
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ا في         -    ارف عليه ة المتع أن یلتزم مراقب الحسابات بقواعد الشرف واألمان

ي عمل  ة ، وأال ینخرط ف ة المهن ى آرام ابات والمحافظة عل دقيق الحس ت

  .مخًال بكرامة المهنة

اد     -     ابات بالم ب الحس زام مراق م الت ر    ) 82(ة رق رف قط انون مص ن ق م

  0بشأن المحافظة على أسرار البنك 2006لسنة  33المرآزي  رقم 

  -:مهام وواجبات مراقب الحسابات القانوني  -3

اد   ة التح ة التابع دقيق الدولي ة الت دقيق الصادرة عن لجن ة الت ایير وأدل دم اإلخالل بمع ع ع م

دولي  بين ال ام و   (IAPC)المحاس من مه ب أن تتض ة   یج ابات تغطي ب الحس ات مراق واجب

  -:المخاطر الرئيسية التالية آحد أدنى 

  -:المخاطر االستراتيجية  3/1

  0وهي المخاطر الخاصة بأهداف وخطط وسياسات البنك  

  :المخاطر التنظيمية واإلداریة   3/2

ان           س اإلدارة واللج رافية لمجل ة واإلش ام التنظيمي ة بالمه اطر الخاص ي المخ وه

ه  ة من ة     المنبثق ان واإلدارات التنفيذی ل اإلدارة واللج راءات عم ات وإج وسياس

  0والهيكل التنظيمي والتوصيف الوظيفي وإجراءات وصالحيات ونظم التشغيل 

  -:إدارة المخاطر   3/3

دة       ة ومخاطر أسعار الفائ وهي الخاصة بمخاطر أسعار الصرف والمشتقات المالي

يولة     اطر الس وق ومخ اطر الس اطر اال  –ومخ ات   والمخ اطر العملي ة ومخ ئتماني

  0والمخاطر األخرى

  -:مخاطر األداء المالي   3/4

ات          ات والميزاني بية وإعداد الموازن وهي الخاصة بالسياسات واإلجراءات المحاس

رات   ات ومؤش ل االتجاه رف وتحلي لة للمص ة المرس ة والدوری ات المالي والبيان

ين األ     ات ب د االنحراف ات وتحدی راء المقارن اس وإج ة  القي ي والموازن داء الفعل

  0التقدیریة
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  :سياسات وإجراءات منح االئتمان   3/5

ان          ان وتصنيف االئتم ة وتحصيل االئتم نح ومتابع وتتضمن سياسات وإجراءات م

  0وتقييم آفایة المخصصات

  .مخاطر إدارة الخزینة  3/6

  .المخاطر القانونية   3/7

  0آلية حل المشاآل المتعلقة بجميع أوجه النشاط وأنظمة التشغيل   3/8

  0دور التدقيق الداخلي وفعالية السياسات واإلجراءات الخاصة به  3/9

اوزات     3/10 ن التج ة م ي الوقای ا ف دى فعاليته داخلي وم بط ال ة والض ائل الوقای وس

  0على اآتشافها ةوالتالعب واالختالسات والسرقات والقدر

  0نظم المعلومات وأعمال إدارة الحاسب اآللي 3/11

ى رأس أول     3/12 أتي عل ات  وبجانب تغطية المخاطر الرئيسية المبينة أعاله یجب أن ت ی

روط           ك بش زام البن دى الت يم م ي تقي ه ف ابات مهمت ب الحس ات مراق ام وواجب مه

ات      داقية البيان حة ومص يم ص رف وتقي ات المص وانين وتعليم ه وق ترخيص

  0دوریة التي یزود البنك بها المصرفوالمعلومات ال
  -:مسؤوليات مراقب الحسابات تجاه المصرف -4

ه         أي مالحظات ل یتوجب على مراقب الحسابات إعالم مصرف قطر المرآزي مباشرة ب

أو وشرآاته التابعة داخل وخارج قطر     وفروعه خالل تدقيقه العام أو الخاص على البنك  

األمور     المجمعة ية تدقيقه ومراجعته للبيانات المال   ق ب ام تتعل الختامية أو الدوریة خالل الع

  -:التالية  
  .أي تطور هام یطرأ على أحد أصول البنك سلبًا أو إیجابًا 4/1

ات  4/2 ائر العملي اح وخس رادات أو المصروفات أو أرب ود اإلی ى أحد بن ام یطرأ عل أي تطور ه

  .العادیة أو غير العادیة
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ر المرآ   4/3 يم لعناص ع      أي تقي ارض م ة تتع ات المالي احات للبيان ات أو افص الي أو تبویب ز الم

ایير اإلسالمية   معایير المحاسب ة أوالمع وك اإلسالمية  (ة الدولي أو مع تعليمات المصرف    )للبن

  .المرآزي

  .أیة تجاوزات أو مخالفات لتعليمات المصرف المرآزي 4/4

  .نين المحلية أو الدوليةأیة جرائم أو مخالفات قانونية أو أیة انتهاآات للقوا 4/5

  .أي أمور أخرى لها تأثير هام على الوضع المالي للبنك وعلى هيكل المخاطر لدیه 4/6

على جميع البنوك إبالغ مراقبي الحسابات بهذه التعليمات ليعمل بها من تاریخه مع        

ة  ود المبرم ابات في العق ي الحس ام ومسؤوليات مراقب ذه التعليمات ضمن مه ادراج ه

  .عهم مع تعهدهم تعهدًا صریحًا بااللتزام بهام

  -:تقاریر مراقب الحسابات القانوني  -5

  -:تقریر اإلفصاح العام السنوي  5/1

ة عن            ة السنة المالي رًا للمساهمين في نهای دیم تقری یجب على مراقب الحسابات تق

ة وجمي   دفقات النقدی ع والت دخل والتوزی اب ال ك وحس ة للبن ة العمومي ع الميزاني

ایير      ا حسب المع االفصاحات والمالحظة الخاصة بها ورأي مراقب الحسابات فيه

ر مجلس اإلدارة      الدولية التي تحـكم ذلك ، ویتلى تقریر مراقب الحسابات مع تقری

ى عدم          ى البنك الحصول عل ة ، ویجب عل ة العمومي في االجتماع السنوي للجمعي

التقریر     ة ب ات المالي ى البيان السنوي لمراقب الحسابات ، مع      ممانعة المصرف عل

ذا         احات به ة واالفص ات المالي داقية البيان حة ومص ن ص ؤولية ع أن المس م ب العل

  .التقریر تقع على عاتق إدارة البنك ومراقب الحسابات

  :المعدة للنشر ) سنویة لربعا(التقاریر المالية   5/2

ى     بوع عل بقًا بأس د مصرف قطر المرآزي مس ك تزوی ى البن لاألیجب عل ل  ق قب

بعض الجهات        ام ل ابات خالل الع د بواسطة مراقب الحس ي تع اریر الت النشر بالتق

ة  بوعالمعني رة األس ن فت تثنى م د   ویس ة وخاصة عن ألوراق المالي ة ل سوق الدوح

ام           ع سنوي من آل ع اح والخسائر الرب ة وحساب األرب ة العمومي ، إعداد الميزاني
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التقاریر تقع على عاتق ادارة البنك    علمًا بأن المسؤولية عن صحة ومصداقية تلك

  0ومراقب الحسابات 

   " ”MANAGEMENT LETTER: تقاریر ومراسالت الرقابة الداخلية   5/3

اریر ومراسالت      اإلشراف المصرفيیجب تزوید إدارة   -     ع تق بنسخ من جمي

ائج فحص   ن نت ابات ع ب الحس دها مراق ي یع ة الت ة الداخلي ه  هالرقاب وتدقيق

ام الل الع زه   خ ه أو مرآ س إدارت ك أو مجل ة للبن إلدارة العام دمها ل ویق

  0الرئيسي بالنسبة للبنوك األجنبية مع رد إدارة البنك عليها 

بنسخ من  المصرفي االشرافیجب على جميع البنوك الوطنية تزوید إدارة   -   

ه   ة للبنك     تقاریر مراقب الحسابات عن نتائج فحصة وتدقيق للشرآات التابع

ى إدارة البنك    و ج قطرداخل وخار ة إل للفروع الخارجية للبنك سواء المقدم

رافية   لطات اإلش ى الس يفةأو إل ع    المض ا وجمي ك عليه ع رد إدارة البن ، م

 المراسالت الخاصة بها سواء مع مراقب الحسابات أو السلطات اإلشرافية  

  0المضيفة

  -:المهام الخاصة لمراقب الحسابات القانوني -6

ن للمصرف حس    ابات   یمك ب الحس ف مراق ك تكلي ن البن ب م درها أن یطل ب ضرورة یق

ات أو      ودات والمطلوب ن عناصر الموج ر م د أو أآث يم واح ة لفحص أو تقي ة خاص بمهم

ذه          وم البنك بتكليف مراقب الحسابات به ة ، ویق األنظمة والسياسات واإلجراءات الداخلي

د  المهمة في ضوء المتطلبات الخاصة التي یحددها المصرف ، س واء ضمن مهامه المتعاق

ر مراقب           دم تقری ين البنك ، ویق ه وب عليها مع البنك أو آمهمة خاصة بحساب خاص بين

  .الحسابات عن هذه المهمة مباشرة إلى المصرف بعد إخطار البنك به

   -:التعاقد مع مراقب الحسابات القانوني  -7

سب تعليمات مصرف قطر   یجب على جميع البنوك عند تعيين مراقب حساباتها القانوني ح  

ن     فحات م واردة بالص زي ال ى ) 263(المرآ ب     ) 268(إل ك ومراق ين البن د ب رام عق إب

ود   ي البن ذآوره ف اریر الم ات والتق ام والواجب ى المه د أدن ه آح ذآر في ابات ی الحس
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وع  ) 269(إلى ) 266(بالصفحات من ) 5(،)4(،)3( من هذه التعليمات بحيث یتم تحدید ن

   -:ات بالنسبة لهذه البنود وفقًا للتاليعمل مراقب الحساب

ذه التعليمات   ) 266(صفحة ) 3(بالنسبة لمهام مراقب الحسابات المحددة في البند 7/1 من ه

ام         اح الع راض اإلفص نوي ألغ الي الس ر الم ي التقری ه ف هادته ورأی ن ش ا م ا یتبعه وم

ائج الفحص     ر اإلدارة بنت ك   )  Management letter( وتقری ام في    یجب توصيف تل المه

العقد على أنها أعمال تدقيق وتقييم مخاطر وفقًا لمعایير التدقيق الدولية وحسب متطلبات 

  .مصرف قطر المرآزي

بالنسبة لمهام مراقب الحسابات بشأن التقاریر المالية الخاصة التي یصدرها البنك خالل  7/2

ا   العام لبعض الجهات مثل سوق الدوحة لألوراق المالية أو التقاریر المالية التي یزود به

ن ع    المصرف، یمك ك م ق البن الم یتف ة م ال مراجع ا أعم ى أنه ام عل ك المه توصيف تل

  . مراقب الحسابات على أن تكون أعمال تدقيق

ذآورة في     7/3 بالنسبة لمهام مراقب الحسابات الخاصة التي یكلف بها المصرف البنك والم

تم توصيفها حسب طلب المصرف     من تعليمات المصرف، ی   ) 268(صفحة ) 5(البند 

  .من البنك

ا البنك مصرف قطر      7/4 زود به یجب أن تكون جميع نسخ تقاریر مراقب الحسابات التي ی

    .باللغة العربية لمرآزيا
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  عالقة البنوك مع مصرف قطر المرآزي:الفصل السادس

  
  مرآزیة األخطار المصرفية: أوًال

  
ذين سبق وأن            -1 ة ال أنواعهم المختلف ا ب ع عمالئه وك بالتصريح عن جمي ام البن ضرورة قي

ال      ا خمسون ألف ري حصلوا على تسهيالت ائتمانية مباشرة وغير مباشرة بلغ مجموعه

أآثر ، ك  ف ات  بوذل دم بطلب رية له  التق ام س ار   تخصيص أرق ام األخط الل نظ ن خ م م

الء       ،المصرفية رية للعم ام س زي بتخصيص  أرق ر المرآ وم مصرف قط وف يق وس

  0المصرح عنهم من قبل آل بنك

ى    -2 ب عل كيج ل بن هيالت  القي  آ دة تس ال أرص هريًا بإدخ همالعام ش ا  ئ وح منه الممن

تم     من خال   ةوالمستعمل وقيمة ما يقابلها من ضمانات عيني    ذي ي ل الملف اإللكتروني ال

م        الملحق رق يلها ب ح تفاص ة الموض ات الفني ًا للتعليم داده طبق فحات) 56(إع             بالص

)544-551( 0  

ام األخطار     وك من خالل نظ ة بواسطة البن ات المدخل ع البيان ار جمي تم اعتب وسوف ي

يالمصرفية  دى مصرف ق  بالحاسب االل دة ل ات المعتم ي هي البيان زي والت طر المرآ

  .سوف يتم من خاللها تحديد النسب والمعدالت المختلفة

ا          على البنوك توخي        ل إدخاله ا قب ة بعمالئه ات المتعلق د من صحة البيان الدقة والتأآ

ي ابالح ب اآلل ار        ، س ام األخط ة لنظ ات العام ار التعليم ي االعتب ذ ف رورة األخ ع ض م

    -:لي  المصرفية الجديد والمتمثلة فيما ي

ة            2/1 ـرآة تجاري ة أو ش د ألي مؤسس ري جدي م س يص رق ب تخص دم بطل د التق عن

  -:مراعاة ما يلي 

رع       - ة الشرآة األم أم ف يجب تحديد ما إذا آانت الشرآة المصرح عنها هي بمثاب

  0من هذه الشرآة
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م       - ابق االس رآة األم يجب أن يتط ة الش ا بمثاب رآة المصرح عنه ت الش إذا آان

  0ي خانة اسم الشرآة مع االسم المثبت في خانة االسم التجاري المثبت ف

ذآر اسم الشرآة      - إذا آانت الشرآة المصرح عنها بمثابة فرع لشرآة يجب أن ي

ة اسم       ا في خان األم في خانة االسم التجاري واسم الشرآة الفرع المصرح عنه

  0الشرآة

م الم     - ابق لالس ه مط رآة المصرح عن م الش ون اس جلها  يجب أن يك ي س ت ف ثب

التجاري مع ضرورة تزويد المصرف المرآزي بصورة من هذا السجل ساري 

  Documents System 0الصالحية من خالل نظام الوثائق 

ات          2/2 ه معلوم وافر عن ل تت د ألي عمي ري جدي م س ب تخصيص رق دم بطل د التق عن

ذه   يجب على البنك مراجااللي،بالحاسب وبيانات في نظام األخطار المصرفية  ة ه ع

ة    ،البيانات والتأآد من  أنها مطابقة للبيانات المتوافرة لديه عن هذا العميل وفي حال

إدارة   التفتيش المكتبي بقسم  ات في البيانات يجب سرعة االتصالوجود أي اختالف ب

ة للعمل       اإلشراف المصرفي اذ اإلجراءات الالزم للتنسيق معه حتى يتمكن من اتخ

ات وا   ت المعلوم ى تثبي ار     عل ام األخط ي نظ ل ف ذا العمي حيحة له ات الص لبيان

  .اآلليبالحاسب المصرفية 

تم التصريح         2/3 ة ي م سجالت تجاري العمالء الذين يمارسون أعمال مهنية وال يصدر له

ة    رخص التجاري م ال ن قس م م ة الصادرة له م الرخصة التجاري ن خالل رق نهم م ع

ك المكا   ال ذل دقيق     بوزارة الشؤون البلدية والزراعة مث اة وت تب االستشارية والمحام

وادي الرياضية  دارس والن ابات والم د المصرف  000الحس ع ضرورة تزوي خ م ال

ام         الل نظ ن خ الحية م ارية الص ة س ذه الرخص ن ه ورة م زي بص             المرآ
Documents System 0   

زي يتم يتم التصريح عن الوزارات والهيئات والشرآات الحكومية من خالل رقم رم  2/4

ذلك          د ل تحديده من قبل مصرف قطر المرآزي من خالل النموذج االلكتروني المع

  .)553(صفحة  )58(ملحق رقم 
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ى البنك إدخال اسم الحساب         2/5 لتخصيص رقم سري جديد لحساب مشترك يجب عل

ة         ة باألشخاص أصحاب العالق ات المتعلق تم إدخال البيان المشترك لديه وبعد ذلك ي

اب  ذا الحس م        ،له زي بصرف رق وم المصرف المرآ وف يق ك س ر ذل ى أث وعل

م سري    هذا من خالل  وللحساب  الرقم المنصرف يتقدم البنك بطلب تخصيص رق

  .لهذا الحساب المشترك لمصرف قطر المرآزي 

تتعلق بأرصدة  المصرفيةاستخراج تقارير من خالل نظام األخطار  لكل بنكيمكن   2/6

أآثر الذين منحوا تسهيالت ائ ئهعمال ه و بعمال ،تمانية قيمتها خمسون ألف ريال ف  ئ

أآثر يوضح أرصدتهم        ال ف الذين منحوا تسهيالت ائتمانية قيمتها خمسون ألف ري

ا     بعمالئهلدى البنك وجميع البنوك األخرى و  ة قيمته الذين منحوا تسهيالت ائتماني

اتهم االئتم      ،خمسون ألف ريال فأآثر ة  يوضح أرصدة هؤالء العمالء ومجموع اني

ع أعضاء مجلس       ،لدى البنك وجميع البنوك األخرى ة لجمي الترآزات االئتماني و ب

ه ك   إدارت دى البن ة ل اباتهم ذات العالق اربهم وحس ائالتهم وأق راد ع اص (وأف خ

ة البنوك الوطني اباتهم ذات ) ب اهمين وحس ار المس ع آب ة لجمي الترآزات االئتماني وب

ك   دى البن ة ل البنوك الوطني (العالق اص ب وظفي  ) ةخ ـمانية لم الترآزات االئتـ و ب

الء      ار عم ة لكب الترآزات االئتماني ك و ب دى البن ة ل اباتهم  ذات العالق ك وحس البن

  . البنك وحساباتهم   ذات العالقة لدى البنك 

ي الصفحة     ارير ف ذه التق ذه  ) 385(وتفاصيل ه ن ه ة م ات الدوري اب البيان ن ب م

  .التعليمات

وك معال      2/7 ى البن ى تفاصيلها من         يجب عل ة التي يمكن التعرف عل جة الحسابات التالي

  -:خالل شاشة المتابعة

المقصود بها حسابات القصر الذين تم التصريح عنهم     -:قّصر بدون وصاية  -

من قبل البنك دون إدخال أي بيانات خاصة باألوصياء 

يجب على البنك استكمال إدخال     ، على هؤالء القصر

  .صياء هؤالء القصرالمعلومات الخاصة بأو
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الغ - عون  ن وب يخض

  :للوصاية

م التصريح عنهم      ذين ت المقصود بها حسابات القصر ال

د     ن الرش وا س ك وبلغ ل البن ن قب ك   ، م ى البن ب عل يج

الل     ن خ ابات م ذه الحس ديل أوضاع ه ى تع ل عل العم

العمل على إلغاء أسماء األوصياء من حسابات هؤالء     

  .القصر

رخص - جالت وال  الس

  : ية المنتهيةالتجار

ة العمالء أصحاب السجالت       يجب على آل بنك مطالب

ة ة المنتهي ة التجاري ى ،أو الرخص ل عل رعة العم  بس

م     ة الخاصة به تجديد هذه السجالت أو الرخص التجاري

د      ة بع جل أو الرخص ن الس خة م ك بنس د البن وتزوي

ديل    . تجديدها ى تع وعلى أثر ذلك يقوم البنك بالعمل عل

السجالت التجارية لهؤالء العمالء بعد تواريخ صالحية 

د     وإدخال   ،تجديدها في نظام األخطار المصرفية الجدي

ة     ة التجاري اري او الرخص جل التج ه للس ورة حديث ص

  .Documents Systemبعد التجديد من خالل نظام 

رية   - ام الس ات األرق طلب

  -:المرفوضة

ي    ات الت ة الطلب ى متابع ل عل ك العم ل بن ى آ يجب عل

بق و ها    س م رفض زي وت ا للمصرف المرآ دم به أن تق

  . للعمل على معالجة أسباب الرفض

ة الممنوحة        عند  2/8 واع التسهيالت االئتماني ع أن ان موحد لجمي قيام البنوك بمنح خط ائتم

وع من       يتم إف (Global Limited of Facilities) للعميل  ـتخدم لكل ن ار الرصيد المس عتب

وح  أنواع التسهيالت آحد ممنوح  على أن يتم تصنيف الفرق بين مجموعي قيمة الممن

  0والمستخدم ضمن الحد الممنوح في الجاري مدين

ار            2/9 ة للعق ة التقديري رهن أو القيم د ال ذآور في عق اري الم ة الضمان العق يتم إثبات قيم

  0المرهون أيهما أقل في خانة القيمة للرهن العقاري 

تم       في حالة وجود أآثر من درجة رهن   2/10 ة لصالح البنك في ارات المرهون بعض العق ل

درجات           دد ال د متع رهن تحت بن وع من ال ذا الن ل ه ـف مث  (Different degree) تصني
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م   ) راجع التعليمات الفنية الخاصة بملفي التسهيالت والضمانات( من  ) 56(ملحق رق

  0)  551(إلى صفحة ) 544(صفحة  

ى البن     -3 ا ة لعمالإدخال التسهيالت الممنوح   ك ويجب عل ذين سبق أن صرح    ئه عنهم   تال

يالدي  أرقام سرية لهم في فترة ال تتجاوز مدتها اليوم الثامن من توخصص  ،آل شهر م

  ..وسوف يتم فرض غرامة مالية على آل بنك يخالف هذه التعليمات

ن            -4 ا م ة بعمالئه ة الخاص جالت التجاري ن الس ورة م ال ص وك بإرس ام البن رورة قي ض

ا      رخص له ات الم ة للجه ص تجاري رآات أو رخ ائق    ش ام الوث الل نظ ن خ             م

Documents system  وذلك في حاالت التقدم بالطلبات التالية:-  

  0لشرآة لطلب تخصيص رقم سري جديد   - 

  0طلب إضافة شريك جديد  - 

  0طلب حذف شريك    - 

  0تعديل بيانات أخرى للشرآة   - 

دعم         ب م ذا الطل ن ه م يك ا ل ا م ابق ذآره ات الس ن الطلب ب م ل أي طل ن يقب ول

  0بصورة من السجل التجاري أو الرخصة التجارية مرسل من خالل نظام الوثائق

وك        - 5 ى البن ا ، يجب عل ة   لتحديد نوع عالقة العمالء بالبنوك التي تتعامل معه ام  الوطني القي

  -:بإدخال البيانات المتعلقة بكل من

  .جميع أعضاء مجلس إدارة البنك  5/1

أفراد عائالت وأقارب أعضاء مجلس اإلدارة الذين حصلوا على تسهيالت ائتمانية   5/2

  .من البنك

  .ممثلي الشرآات في مجلس إدارة البنك  5/3

س اإل     5/4 ي مجل رآات ف ي الش ارب ممثل ائالت وأق راد ع ى  أف لوا عل ذين حص دارة ال

 .تسهيالت ائتمانية من البنك

 .آبار المساهمين بالبنك  5/5

ة من    5/6 ى تسهيالت ائتماني ذين حصلوا عل ار المساهمين ال راد عائالت آب أف

  .البنك
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  .مكاتب مدققي حسابات البنك  7*/5

ـال            5/8 دارها خمسون ألف ري ة مق ذين منحوا تسهيالت ائتماني جميع موظفي البنك ال

  .فأآثر من البنك

ام       ي نظ ذلك ف ة ل فحة المخصص الل الص ن خ ات م ذه البيان ال ه يجب إدخ

رفية   ار المص ي األخط ب االل هريًا     . بالحاس ات ش ذه البيان ديث ه تم تح ى أن ي عل

  0والتأآد من صحتها عند االقفال في نهاية آل شهر 

  :أرقام البطاقة الشخصية   -6

ع حام      6/1 ات الخاصة لجمي ة قطر في نظام       تم إدخال البيان ات الشخصية بدول لي البطاق

  .بالحاسب االلياألخطار المصرفية 

تكمال رعة اس وك س ع البن ى جمي ب عل ه يتوج الء  وعلي ات العم ر بيان وفر الغي مت

ق أسماء هؤالء      معلومات عن أرقام بطاقاتهم الشخصية من خالل االستعالم عن طري

  .العمالء من خالل النظام المعد لذلك

  .بيانات العمالء غير المقيمين بدولة قطرإدخال   6/2

راد    ات الخاصة لألف ام االخطار المصرفية الدخال البيان ي نظ ة عمل ف وفير آلي م ت ت

ك من       ة، وذل ات الشخصية القطري الغير مقيمين بدولة قطر وبالتالي غير حملة للبطاق

مرآزي خالل قيام البنوك بالتقدم بطلب اضافة بطاقة غير قطرية الى مصرف قطر ال

م رمزي        لمثل هذا النوع من العمالء لدراسته على أن يتم في وقت الحق اصدار رق

ك بالتعامل مع          د ذل وك بع وم البن من قبل المصرف لكل عميل من هؤالء العمالء لتق

  . المصرف من خالل هذا الرقم الرمزي الصادر لكل عميل

ر   لذا على البنوك مراجعة جميع الشرآات التي تتعامل معها      والتي شرآائها من غي

ة حتى يمكن اصدار       ر قطري حملة البطاقات القطرية ليتقدموا بطلب اضافة بطاقة غي

رقم الرمزي         رقم رمزي لهم واضافتهم الى قائمة الشرآاء في شرآاتهم من خالل ال

  .المصدر من قبل المصرف المرآزي
                                                           

  .للبنوك األجنبية 5/8و  5/7البندين  *
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ون من د  اهشطب بيانات سبق وان قامت ب  قيام البنوك بإدخال ضرورة   -7 ى النحو     ي ك عل وذل

   -:التالي

د   - ع م ة جمي م  قيم بق وأن ت ي س الء الت طبهيونيات العم ن  ش رة م الل الفت ا خ

  . وقيمتها تساوي خمسون ألف ريال فأآثر 31/12/2001حتى  1/1/1979

ة   - م  قيم ي ت الء الت ديونيات العم ع م طبهاجمي امي  ش الل ع  2003، 2002خ

   .وقيمتها تساوي خمسة االف ريال فأآثر

م    جميع مديون  - تم شطبها    أويات العمالء التي ت ام    سوف ي في   أو 2004خالل ع

  .قادمة أي آان قيمة الدين المطلوب شطبه أعوام

م           ن   شطب على أن يتقدم آل بنك بطلب تخصيص رقم سري ألي عميل سبق وأن ت دي

ى أن . المصرفية  اإلخطار له ولم يسبق تخصيص رقم سري له من خالل نظام  تثنى   عل يس

ة     ات الشخصية بدول من ذلك العمالء الذين توفوا أو غادروا البالد قبل استخدام نظام البطاق

  . قطر 

تم     ي ي ديون الت ا ال طبهاأم ن   ش ات ع وافر أي بيان تم أوال تت ات إصحابها في ال المعلوم دخ

درج تحت مسمى              ةالمتوافر ذلك والم ذي اعد خصيصًا ل امج ال دى البنك من خالل البرن ل

   -:وذلك على النحو التالي )Unknown accounts(ابات غير معرفةحس

ات الشخصية    أوالعمالء الذين توفوا  أسماءدخال إ - غادروا البالد قبل استخدام نظام البطاق

  . بدولة قطر مع بيان ذلك في خانة المالحظات

م    - ي ت رآات الت طبالش ك     ش دى البن وافر ل ا وال تت ون له امدي ات  أرق ية الالبطاق شخص

ة     أسماء يتم التعريف من خالل اسم الشرآة على أن يتم ذآر   ،لشرآاتها الشرآاء في خان

 . المالحظات

ات   شطبالشرآات التي تم  - تم ادخال      ديون لها وال تتوافر أي بيان عن سجلها التجاري في

ى حدى           شطبها قيمة المديونيات التي تم   ،من خالل اسم آل شريك من الشرآاء آل عل
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ر  تم ذآ ى أن ي ة   عل ي خان ارآته ف بة مش ا ونس ارك به ي يش رآة المقترضة والت م الش اس

  .المالحظات

م         ي الصفحة رق واردة ف ات ال ل بالتعليم تمرار بالعم وك االس ى البن د  )119(وعل ب (بن

ديون ك يرغب    )شطب ال ل بن ام آ ات بقي ذه التعليم ن ه م  بم ل أن يعل ة عمي شطب مديوني

وإذا لم يتلق البنك أي  ) 1إ ت (رقم خطار مصرف قطر المرآزي بذلك بموجب نموذج اال

هذا الدين خالل شهر واحد من تاريخ اعالم البنك    شطباعتراض من قبل المصرف على 

  . الدين شطبيمكن للبنك ان يستمر في اجراءات 

تم                 ل ي ال قطري فأق ة ألف ري ه مائ ن قيمت وعندما يقوم البنك بشطب هذا الدين او أي دي

  . لدين وآافة البيانات المتعلقة به من خالل هذا النظامادخال قيمة هذا ا

د       ارًا من  أيب ات اعتب ذه التعليم ل به ال ) 9/2003(العم اء من إدخ تم االنته ى أن ي عل

  . آافة البيانات والمعلومات المطلوبة خالل مدة ال تتجاوز ستة شهور

  -:من خالل نظام االخطار المصرفية نظام االستعالم   -8

بإنشاء مصرف قطر     2006لسنة ) 33(من قانون رقم ) 82(ًا ألحكام المادة رقم استناد  

ه     )275(ردة بالصفحة رقم االمرآزي، والى التعليمات الو ى أي بنك أو موظفي يحظر عل

ة          اتهم االئتماني م أو لمجموع ة التسهيالت الممنوحة له ات عن قيم بتزويد عمالئه بأي بيان

ذلك    من البنوك األخرى والتي يحصل ع ليها البنك من خالل نظام األخطار المصرفية وآ

ا      دار م ة ومق عدم تعريفهم بدرجة تصنيف البنك لحساباتهم سواء الشخصية أو ذات العالق

د        ر مسموح تزوي تم احتسابه من مخصصات حيث أن هذه المعلومات خاصة بالبنك وغي

  .العمالء بها

  -:حواالت الحق   -9

ة البيا      وحظ من خالل مراجع ار  ل ام االخط وك خالل نظ واردة من البن ة ال ات الدوري ن

م بعض        م تق ة ل المصرفية أن معظم حواالت الحق المصرح عنها ضمن الضمانات العيني

البنوك بالعمل على تحديث البيانات المتعلقة بها من خالل تخفيض قيمة هذه الحواالت بما 



-       -  
    عالقة البنوك مع المصرف                                                 المصرفي اإلشرافتعليمات  –الباب السابع 

   مركزية اإلخطار المصرفية
               

            2008مارس/ نوك الب    
  العاشرهالطبعة 

  

م تحص      ة الحواالت التي ت ا بالكامل حيث أدى    تم تحصيله من مبالغ أو الغاء قيم يل قيمته

  .ذلك الى تضخم قيمة هذا البند وعكس صورة غير صحيحة لقيمة الضمان المقدم

د                  ة بحواالت الحق عن ات المتعلق ى تحديث البيان وك بالعمل عل ام البن نرى ضرورة قي

  .التصريح عن بيانات عمالئها من خالل نظام االخطار المصرفية وذلك بصفة دورية



 -       -    
    مصرفالعالقة البنوك مع                                                       اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  مصرفالمراسالت البنوك مع 
                

     2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهاالطبعة 

  

  
  مراسالت البنوك مع مصرف قطر المركزي: ثانياً 

  

  -: اإلشراف المصرفيأرقام اإلشارة الدارة   -1

   .اإلشراف المصرفييرجى العلم بأنه تم اعتماد أرقام اإلشــارة التالية إلدارة   

  /     ب/مأ   الرقابة على البنوك

  /         خ مم /مأ  الرقابة على مؤسسات الخدمات المالية

  /د ت/ مأ   ات والترخيصالدراس

   . 12/2006يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من 

        -:اإلشراف المصرفيتنظيم مراسالت البنوك مع إدارة   -2

إدارة       2/1 ة ب الت المتعلق ه المراس ب أن توج رفي يج راف المص دير إدارة   اإلش م م باس

د  فقط وليس باسم المحافظ اإلشراف المصرفي لم   ، يجب أن وفي حال إرسالها بالي تس

  . إلشراف المصرفيإلى األرشيف في إدارة ا

ذه        2/2 دوين ه ة دون ت ات الدوري هرية والبيان ة الش ـال الميزاني وك بإرس وم بعض البن تق

داخل            ا ب يح م زام بتوض ى االلت ذا يرج ة ، ل اب التغطي ي آت يل ف ات بالتفص المرفق

  ـ:المرفقات آل موضوع على حده وباألرقام مثال 

  0لتفصيلية لبيان الموجوداتالجداول ا

  0نموذج احتساب نسبة آفاية السيولة

  0نموذج احتساب نسبة االئتمان 

  0بيان األرباح والخسائر

  -:اإلشراف المصرفيالهيكل التنظيمي إلدارة  -3

ين في        اإلشراف المصرفي  تم اعتماد هيكل تنظيمي إلدارة      الي المحافظ مب ل مع من قب

ة    علىيبين فيه توزيع الرقابة ، )552(صفحة ) 57(الملحق  مسؤولين في اإلدارة ، مبين

  -:أسماؤهم أدناه لمتابعة أداء الجهاز المصرفي وهم 



 -       -    
    مصرفالعالقة البنوك مع                                                       اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  مصرفالمراسالت البنوك مع 
                

     2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهاالطبعة 

  

  المناعيصالح هشام  /السيد  البنوك للرقابة علىمدير المساعد   

   سبت سعيد /السيد  الخدمات الماليةمؤسسات  للرقابة علىمدير المساعد   

  العماريمسعد علي / الدآتور      للدراسات والترخيصمدير المساعد   

  0على جميع البنوك االتصال والتعاون مع هؤالء المسؤولين آل حسب اختصاصه  

  -:تقارير مفتشي مصرف قطر المرآزي  -4

ة من                 دقيق المنبثق ة الت ى لجن يش مصرف قطر المرآزي إل توجه تقارير نتائج تفت

تتول ي س ك والت ات وإجراءات  اإلطالعى مجلس إدارة البن ى المالحظات والمخالف عل

في مصرف قطر المرآزي ،     اإلشراف المصرفيمعالجتها واإلجابة عليها إلى إدارة 

  0أو الرئيس التنفيذي للبنكعام المدير الوترسل نسخة من التقرير إلى 

   -:هيكل تنظيمي لمصرف قطر المرآزي   -5

ر ال    رف قط ي لمص ل التنظيم ديل الهيك م تع وك  ت امالت البن ي تع اده ف زي العتم مرآ

ين   إومراسالتها مع  د مب صفحة   )133(ملحق   دارة مصرف قطر المرآزي الهيكل الجدي

 .من التعليمات) 709(

  

    

  



 -       -    
   صرفالعالقة البنوك مع                                                  شراف المصرفياإلتعليمات  -الباب السابع

  الترخيص وتسجيل البنوك                                                                                                                                
    

  2008سرما/ البنوك     
  العاشرهالطبعة     

  

  
  الترخيص وتسجيل البنوك والرسوم : ثالثاً

  
  -:الترخيص للبنوك  -1

  نماذج ترخيص البنوك 1/1  

تنادًا      م اس انون رق واد المرسوم بق ى م نة ) 33(ال بشأن مصرف قطر  2006لس

  ) .55(المرآزي وبصفة خاصة المادة 

ة     اذج المرفق تخدام النم اد اس رر اعتم يم تق ي التعم ) 180/2007(ط

عند التقدم للمصرف المرآزي للترخيص للبنوك وفروعها داخل  4/9/2007تاریخ

م          ق رق اذج ملح ذه النم ددة به ات المح ًا للمتطلب ر ووفق ارج قط فحة ) 25(وخ ص

  .  )507( إلى)499(من

وك ملحق   ) أ(نموذج        بنك وطني  –ذج ترخيص نمو -   ) 499(صفحة  )25(بن

  .)500(الى صفحة 

من   )25(ملحق ) ب(نموذج   لعمل في قطر   أجنبي ل بنك   –نموذج ترخيص فرع -  

  .)503(إلى صفحة ) 501(صفحة 

رع بنك      -   رخيص ف ي داخل قطر  نموذج ت وك ) ج(جذنمو  محل من  )25(ملحق   بن

  )505( إلى صفحة ) 504(صفحة 

وك  –نموذج ترخيص  -   ة  توسع خارجي للبن وك ملحق  ) د(نموذج   الوطني  )25(بن

  .)507(إلى صفحة ) 506(من صفحة 

  ید الترخيصتجد 1/2

انون             ام ق ة العمل وفق أحك ك الستمراره في مزاول ًا وذل رخيص للبنك تلقائي یجدد الت

  .2006لسنة  33مصرف قطر المرآزي رقم 

  -:الرسوم التي یتقاضاها المصرف – 2

تنادًا  2/1 ىاس ادة  إل م ) 111(الم انون رق وم بق ن المرس نة ) 33(م أن  2006لس بش

  .نوك بشأن الترخيص مصرف قطر المرآزي وتعليمات الب



 -       -    
   صرفالعالقة البنوك مع                                                  شراف المصرفياإلتعليمات  -الباب السابع

  الترخيص وتسجيل البنوك                                                                                                                                
    

  2008سرما/ البنوك     
  العاشرهالطبعة     

  

ا         ي یمنحه راخيص الت ن الت رف ع اها المص ي یتقاض وم الت اد الرس رر اعتم تق

اً  ي یصدرها وفق ات الت ق  والموافق دول المرف م للج  )508(صفحة  ) 26(ملحق رق

  .1/1/2008وذلك اعتبارًا من 

  -:آيفية تحصيل الرسوم السنویة 2/2

ایر من آل       بوعاألس تحصل الرسوم السنویة من البنوك في خالل    األول من شهر ین

   -:عام 

  . تحسم الرسوم السنویة مباشرة من حسابات المقاصة لدى المصرف -

    .تخطر البنوك عن طریق التلكس بهذا الحسم -

  ـ: عقد التأسيس والنظام األساسي للبنك   -3
د التأسيس والنظام األساسي            3/1    ود عق دیالت في بن ة تع  عند رغبة أي بنك إجراء أی

ذه     ل إجراء ه للبنك یجب الحصول على موافقة مصرف قطر المرآزي المسبقة قب

  0التعدیالت مع ذآر أسباب ذلك

ًا     3/2 د التأسيس وفق ـي وعق ا األساسـ ادة صياغة نظامه وك بإع ام بعض البن رًا لقي نظ

م    ة رق رآات التجاری انون الش واد ق نة  5لم وك  . 2002لس ع البن ى جمي یجب عل

دم          يس ع د التأس ي وعق ام األساس ياغة النظ ادة ص د إع ار عن ين االعتب ذ بع األخ

انون مصرف قط      واد ق م   تعارض ما یتم تعدیله من بنود مع م  33ر المرآزي رق

  .2006لسنة 

  -:البيانات الرئيسية لتسجيل البنوك -4

ين في الصفحة               على البنوك تزوید المصرف بالبيانات الرئيسية للتسجيل حسب ما هو مب

  .من باب البيانات الدوریة من هذه التعليمات) 390(

   -:فتح الفروع والصراف اآللي  -5
ع        ون جمي اریة       أن تك ي س راف آل زة ص ب أجه روع وترآي تح ف نح لف ي تم راخيص الت الت

ة وفي    المفعول لمدة ستة أشهر من تاریخ الموافقة  دة مماثل ویجوز للمصرف تمدید هذه المدة لم

م    حالة انقضاء المدة الثانية دون البدء في مزاولة األعمال المرخص بها یعتبر أن ل الترخيص آ

  .2006لسنة  33نون مصرف قطر المرآزي رقم من قا 57یكن، تقيدًا بالمادة 



 -       -    
   صرفالعالقة البنوك مع                                                  شراف المصرفياإلتعليمات  -الباب السابع

  الترخيص وتسجيل البنوك                                                                                                                                
    

  2008سرما/ البنوك     
  العاشرهالطبعة     

  

  

  -:بيانات بدء نشاط الفرع وتشغيل أجهزة الصراف اآللي -6

تحصل بعض البنوك على موافقة مصرف قطر المرآزي بفتح الفروع وترآيب صراف     

ادة  دًا بالم ي تقي م    ) 63(آل زي رق ر المرآ انون مصرف قط ن ق نة ) 33(م ،  2006لس

ا         وتحقيقًا ألهداف مصرف قطر  اه، وإعادته ة أدن اذج المبين ة النم المرآزي،  یرجى تعبئ

دء     اإلشراف المصرفيإلى إدارة  د ب رع أو تشغيل    نشاط بمصرف قطر المرآزي عن الف

  . جهاز صراف آلي

  ).ج(فرع  –) ب(الخاص ببدء نشاط فرع ) 557(صفحة ) 60(نموذج ملحق  -

  . جهاز صراف آلي الخاص بتشغيل) 558(صفحة ) 61(نموذج ملحق  -         

  



      -        -    
    مصرفالك مع عالقة البنو                                                    المصرفي اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

  دوام البنوك والعطل الرسمية

    2008مارس/ البنوك     
  عاشرهالالطبعة 

  

  
  

  دوام البنوك والعطل الرسمية: رابعاً 
  

  .العطلة األسبوعية للبنوك العاملة في دولة قطر يومي الجمعة والسـبت   -1

اعة   -2 ور من الس تقبال الجمه ـترة الصـباحية الس ي الف ام العمل ف وك أي دوام الرسمي للبن ال

  .ظهرًا   1:00صباحًا حتى الساعة  7:30

واب ب   تح أب ك ف ل بن وز لك ا يج ا             آم وم م ل ي ر لك د الظه بت أو بع وم الس روع ي عض الف

  0وإخطار مصرف قطر المرآزي بها ةعدا يوم الجمعة مع توافر شروط األمن المطلوب

  -:مواعيد تعامل البنوك مع إدارات المصرف على النحو التالي    -3

  0ظهرًا  1:00صباحًا حتى الساعة  8:00من الساعة : استالم وتسليم النقد   -

  0ظهرًا   1:00صباحًا حتى الساعة  8:00من الساعة : غرفة المقاصة   -

  0ظهرًا  1:00صباحًا حتى الساعة  8:00من الساعة : عمليات إعادة الشراء   -

  .ظهرًا1:00صباحًا حتىالساعة  9:00من الساعة :  (QMR)عمليات السوق النقدي -

ومين من آخر الشهر       السماح للبنوك التي يعهد إليها  بصرف رواتب م  -4 دة ي ة م وظفي الدول

وعلى البنوك المعنية إبالغ المصرف   0الميالدي ويومين آخرين من أول الشهر الذي يليه 

  0في حينه واالتصال بأجهزة األمن المختـصة وإعالمنا بذلك في الوقت المناسب

ـيم يصدر   يحدد مصرف قطر المرآزي الدوام الرسمي للبنوك لشهر رمضان بموجب    -5 تعم

  .في حينة

  -: األعياد والعطل الرسمية للبنوك  -6

  .رمضان 29عمل تبدء من نهاية يوم أيام  ثالثة: عيد الفطر المبارك   -

   0تبدأ من اليـوم التاسع من ذي الحجة  يام عملأثالثة : عيد األضحى المبارك  -

  0عامديسمبر من آل  18يوم  يوم واحد:  اليوم الوطني لدولة قطر* -

  0يناير من آل عام  1يوم واحد يوافق : إقفال نهاية العام  -

  
                                                           

 14/8/2007تاريخ  157/2007التعميم   *



 -       -    
             عالقة البنوك مع المصرف                                                    المصرفي اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

    تعهدات المركز الرئيسي 

    2008سرما/ البنوك    
  العاشرهالطبعة 

  

  
  
  
  

  تعهدات المركز الرئيسي: خامســـاً 
  
  

ـب       دات حس د المصرف بتعه ة تزوي ة بالدول ة العامل وك  األجنبي روع البن ع ف ى جمي عل

يغة  ق    الص ة ملح فحة  ) 59(المرفق ن ص فحة  ) 554(م ى ص ز   ) 556(إل ن المراآ أة م معب

ة عن اإل     التوقيع نياب ـوض ب ة للبنك في    الرئيسية لها في البلد األم وموقعة من قبل المف دارة العام

وأن يكون هذا التعهد مطبوعًا على أوراق البنك  وموجهًا إلى محافظ مصرف قطر    0البلد األم 

  0 المرآزي ، مع االلتزام بتعيين إدارة ذات آفاءة إلدارة الفروع العاملة بالدولة
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



 -      -    
    مصرف العالقة البنوك مع                                                    اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  

  
 نشاط المركز الرئيسي والفروع                           

  

            2008سرما/البنوك     
  العاشرهاالطبعة 

  

  تصنيف نشاط المركز الرئيسي والفروع : سادساً
  

  -" : أ"المرآز الرئيسي للبنك أو الفرع  -

ه في إطار                     ًا للنظام األساسي ل یتولى المرآز الرئيسي جميع األعمال المصرفية وفق

ة           نح تسهيالت ائتماني ع وم ول ودائ القوانين المرعية في قطر واألعراف المصرفية ،آقب

ة الحواالت الصادرة والشيكات المصرفية المصدرة من        وفتح اع تمادات مستندیة وتغطي

ع         اء جمي ك وإنش وال البن ادر أم ف مص تثمارات وتوظي ي واالس ع األجنب روع والقط الف

ة       االت والتغطي ا وإصدار الكف األقسام الالزمة للعمل المصرفي وتنفيذ سياسة اإلدارة العلي

  0ع واالعتمادات المستندیة لعمالء الفروعالمالية للحواالت الصادرة من الفرو

  -" :ب " الفرع  -

رع             ولى الف رع " ب"یت ا الف ـوم به ي یق ال المصرفية الت ع األعم ام بجمي ى أن " أ"القي عل

تلكس ووضع الشفرة       ة بإصدار ال یتولى المرآز الرئيسي عمليات إتمام التحـویالت الفعلي

اد     ات االعتم ة لعملي ة الالزم لين      والتغطي تندیة أو الحواالت المصرفية مع المراس ات المس

  0في الخارج وما إلى ذلك بعد تلقي الفرع الطلبات الخاصة بها 

  -" ) :ج"الفرع ( -

ولى    رع (یت ى  ") ج " الف اًء  عل ل مصرف قطر المرآزي بن دها من قب تم تحدی اًال ی أعم

ه  طلب البنك، وال یجوز له فتح حسابات ودائع أو منح ائتمان لل عمالء ،وبحيث یكون  عمل

ال    ـيام باألعم رع الق ان الف ه ، وبإمك ن اجل رخيص م نح الت ذي م ى الغرض ال قاصرًا عل

  -:التالية 

  شراء وبيع العمالت األجنبية   -

  0التعامل في الشيكات السياحية   -

روع البنك أو       - ى حسابات العمالء في ف ول الشيكات المصرفية المسحوبة عل قب

روع في    تلقي االیداعات  بها ،شریطة توافر جهاز آمبيوتر یكون مربوطًا مع الف



 -      -    
    مصرف العالقة البنوك مع                                                    اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  

  
 نشاط المركز الرئيسي والفروع                           

  

            2008سرما/البنوك     
  العاشرهاالطبعة 

  

بية الخاصة    قطر ،بحيث یوضح الرصيد وتوقيع المودع وتتم عليه القيود المحاس

  0بالسحب واالیداع

رع    - ون الف ع   " ج "یك ابات الودائ تح حس ي ف ك ف روع البن ل وف ين العمي يطًا ب وس

  0واالئتمان 

ال        على إدارة  البنك تنظيم         ة لتسيير أعم ة إعطاء الصالحيات الالزم عملي

ي أو      ز الرئيس واء للمرآ ذلك س ولين ب ـئولين المخ يلها والمس ان تفاص ك وبي البن

  0الفروع وتزوید المصرف بها 

  

  

  



 -      -    
    مصرفالعالقة البنوك مع                                                 المصرفي اإلشرافتعليمات  -الباب السابع

  

 
    عمل المكتب الخلفي                            
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  عمل المكتب الخلفي  : سابعاً
  خاص بفروع البنوك األجنبية 

  
  -):خاص بفروع البنوك األجنبية( المكتب الخلفي 

ا              ال مكاتبه یجب على جميع فروع البنوك األجنبية العاملة في قطر التي قامت بتسجيل أعم

ًا ل      تم وفق ك ی سياسة وتعليمات   الخلفية خارج قطر،  أو التي ترغب في ذلك، أن تتحقق من أن ذل

  -:صادرة من إدارتها العامة على أن تتضمن اإلجراءات والضوابط التالية آحد أدنى

ه           -1 تندات واألوراق الثبوتي ود والمس ول العق ع أص ر جمي رع بقط دى الف وافر ل ب أن یت یج

اهزة      ون ج ارج وتك جلة بالخ ات المس دة للعملي العالمؤی ي    لإلط ل مفتش ن قب والفحص م

  . ي والمدققين الداخليين والخارجيين ومسؤول المتابعة في أي وقتمصرف قطر المرآز

ة             -2 روع بالخارج وتكون قابل ات المسجلة للف ع تفاصيل العملي ة بجمي اریر یومي أن تصدر تق

ل     لإلطالع للمطابقة مع قيود المحاسبة العامة لدیه وتكون جاهزة في أي وقت  ا من قب عليه

  . مفتشي المصرف الداخليين والخارجيين

وعي فقط دون      -3 أن تقتصر األعمال المسجلة في المراآز اإلقليمية على عمليات التسجيل الن

  . اإلخالل بأعمال المحاسبة العامة بالفروع

ن     -4 ث یمك ي بحي زه اإلقليم رع ومرآ ين الف ي ب بكي اآلل ربط الش ن ال وع م اك ن ون هن أن یك

امالت المسج ى المع رة إل دخول مباش ين ال رع أو المفتش زه اإلقليمي لة للف دى مرآ رع ل للف

  . واستخراج مراآز وتفاصيل المعامالت

ي          -5 ود الصرف األجنب يم عق ة بتقي يل الخاص ات والتفاص ع المعلوم رع بجمي تفظ الف أن یح

ذلك     ات وآ ائر العملي والمشتقات المالية من أسعار السوق وخالفه وآيفية تحدید أرباح وخس

  .باستثمارات العمالء ةجميع التفاصيل الخاص

المرآز         إوجود خطة طوارئ  یمكن اللجوء   -6 ي ب ة أعطال في النظام اآلل د حدوث أی ليها عن

رع واإلفصاح لمصرف قطر     ين الف ه وب بكة بين ط الش ي رب ال ف دوث أعط ي أو ح اإلقليم

  . المرآزي عن تلك الخطة
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الفرع و       -7 ات ب ریة المعلوم ة لس ة الواجب ام للحمای ة ونظ ود سياس بة   وج ه بالنس دة بيانات قاع

  . لمستخدمي تلك المعلومات بالمرآز اإلقليمي واإلفصاح للمصرف عن تلك السياسة

د      آأال یؤثر ذلك بشكل أو ب  -8 خر على التزام الفرع بتعليمات مصرف قطر المرآزي وبتزوی

  . المصرف بكافة البيانات والمعلومات التي یطلبها في الحال

ات    -9 ع العملي ز    أن تخضع جمي ع المرآ ة م ات المبرم روط االرتباط ارج وش جلة بالخ المس

ة، وأن    ك بالدوح رع البن ارجي لف داخلي والخ دقيق ال امالت للت جيل المع أن تس ي بش اإلقليم

  . تدرج آذلك ضمن برنامج عمل مسؤول المتابعة بالفرع

ر أن تكل        -10 ارج قط ة خ ا الخلفي جيل أعماله ت بتس ي قام ة الت وك األجنبي روع البن ى ف ف عل

ر     ات مصرف قط ي ضوء  تعليم نویًا ف ال س ك األعم يم تل انوني بتقي اباتها الق ب حس مراق

المرآزي وتقدیم تقریر بنتائج التقييم سنویًا إلى المصرف یرفق مع الحسابات الختامية التي 

  .یرسلها الفرع إلى المصرف للحصول على عدم ممانعته عليها
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  األمن والسالمة في البنوك والصرافات اآللية: ثامناً
  إرشادات تخص األمن والسالمة -أ

  
از المصرفي بقطر بصفة  ى سالمة وأمن الجه حرصًا من مصرف قطر المرآزي عل

زام             ـنوك االلت ع الب ان المصرف يطلب من جمي وافر عناصر األمن والسالمة ، ف عامة وعلى ت

  -:ح التالية واالسترشاد بالتعليمات والنصائ

ن      -1 ا م ياحية وغيره يكات الس ة والش ظ األوراق النقدي ى ضرورة حف د المصرف عل يؤآ

األدوات النقدية داخل غرف محصنة تحصينًا جيدًا وفي خزائن مصفحة ضد الحريق ،     

ا ينصـح المصرف   ع الشرطة ، آم ة متصل م ذار بالغرف از إن ى إلحاق جه ل عل والعم

ة داخل و اميرات موجه دى  بترآيب آ از عرض ل ة الحصينة متصلة بجه ارج الغرف خ

ك ي داخل البن ارس الليل ك والح دير البن روع  0م ة لتشمل الف اميرات المراقب وترآيب آ

  .وأجهزة الصراف اآللي وغيرها

  .اآلليةترآيب آاميرات خارجية للبنك وفروعه والصرافات   -2

ي        المرآز الرئيس ك ب ارج البن اميرات خ ب آ وك ترآي ع البن ى جمي روع  عل ع الف وجمي

   -:طبقا للمواصفات التالية اآلليالصراف  وأجهزةوالمكاتب 

أجهزة   أن -1 ة ب ة المحيط ة المنطق من تغطي كل يض ة بش اميرات موجه ون الك تك

  . درجة) 70(وال تقل عن  اآلليالصراف 

ة    أن -2 اميرات مرتبط ون الك ات ا   تك ية مجس زود بخاص جيل م از تس ة بجه لحرآ

)Motion Detection  .( 
 .  اآلليكشف الكاميرات لوحة المفاتيح الخاصة بجهاز الصراف أال ت -3
 LUX50الخارجية المزود بها الموقع عن  اإلضاءتقل  أال -4
  0.5LUXتقل حساسية الكاميرا عن  أال -5

ة      ديها     أعاله على البنوك اتخاذ الالزم الستيفاء المواصفات المطلوب ة ل اميرات المراقب بك

  .بأسرع وقت ممكن 

   0ب جهاز إنذار لدى أمناء الصناديق والعمل على إيصاله بالشرطة إن أمكنيجب ترآي   -3
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ة          -4 يجب أن تراعي البنوك أن يتم نقل النقد من والى البنك في سيارات محصنة مع محاول

  0التنسيق مع أجهزة األمن لتوفير الحماية الالزمة لنقل النقد

ة    يجب إمساك سجلين لحملة المفاتيح ، أحدهما خاص بح  -5 ة الحصينة وغرف ملة مفاتيح الغرف

ـح األخرى ،    حفظ األمانات ، وجميع المداخل الرئيسية للبنك ، والثاني خاص بحملة المفاتي

ى            ات موزعة عل ة حفظ األمان ة الحصينة وغرف اتيح الغرف  3على أن يراعى أن تكون مف

  0أشخاص على األقل منهم مدير البنك أو نائبه 

ان والسالمة الخاصة بمكافحة      يجب أن تعمل البنوك ع   -6 دات األم لى توفير جميع لوازم ومع

  0الحريق داخل البنك ، وذلك بالتنسيق مع شرطة المطافئ 

ق األرضية         -7 وي وخاصة الطواب دي ق ذ آل بنك بشبك حدي ة مناف ى حماي يجب العمل عل

  0واألولى

وق     -8 وق العمالء وحق تندات الخاصة بحق ائق والمس ع الوث ظ جمي تندات يجب حف ك ومس البن

  ة ــــــــآمنـــــة او داخل الغرف وفي اماآن القيد اليومي داخل خزائن مصفحة ضد الحريق

  .الحصينة وتحت إشراف ورقابة مدير البنك أو نائبه 

ى    -9 ل عل ا ، يجب أن تعم ي تسجيل عملياته ي ف تخدم الحاسب اآلل ي تس وك الت بة للبن بالنس

ديها       ي ل ة نظام الحاسب اآلل د المستخرجة       حماي ـتندات القي ارير ومسـ ـظ التق أمين حفـ ،وت

  -:وشرائط واسطوانات حفظ المعلومات على الوجه التالي   ،منه

ـتمرارية     - ين وضمان اس ان أم ك داخل مك ي الرئيسي للبن از الحاسب اآلل ظ جه حف

ول        ع وص ة بمن ة الكفيل ة والرقابي راءات اإلداري ات واإلج ع التعليم ه ، ووض عمل

راد  ات  األف ي البيان ر ف ي وإحداث أي تغيي زة الحاسب اآلل ى أجه ولين إل ر المخ غي

  0والمعلومات المسجلة

ك       - وق البن الء وحق وق العم ت حق ي تثب ة الت تندات الهام ائق والمس ع الوث ظ جمي حف

ات والمعلومات من       ا البيان وآذلك شرائط واسطوانات الحاسب اآللي المسجل عليه

ى أن تحفظ أ   ةأآثر من نسـخ ـك في قطر         ، عل حد النسخ في المرآز الرئيسي للبن

وك   ونسخه ثانية في أحد الفروع أو البنوك األخرى في قطر ، ونسخه ثالثة لدى البن
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ى    0أو الفروع خارج قطر ) بالنسبة للبنوك األجنبية(أو اإلدارات العامة  ويجب عل

ائق سواء      ذه الوث ة من ه داخل   آل بنك إعالم المصرف بأماآن حفظ النسخ المختلف

  0أو خارج قطر على وجه التفصيل

ح        - ة ينص تندات الهام ائق  والمس ن الوث خة م ن نس ر م ظ اآث ة حف هيل عملي لتس

مثل نظام الميكرو (المصرف بإدخال نظام مناسب لتصوير هذه المسـتندات والوثائق

ة أخرى ة حديث يلم أو أي أنظم ي ) ف ع أشرطة واسطوانات الحاسب اآلل ا م وحفظه

اة أن            بشكل يومي في  ابقًا مع ضرورة مراع ين س ى الوجه المب ان عل ر من مك اآث

الم من      ذه األشرطة واألف تكون جميع هـذه األماآن مناسبة ومهيئة لضمان سالمة ه

  0التلف أو الحريق

تفظ          -10 ا أن تح ا، فعليه جيل عملياته ي تس دوي ف ام الي تخدم النظ ي تس وك الت بة للبن بالنس

ـومية من نسختين،          ة وآشوفات حسابات العمالء واألرصدة الي بالمستندات والوثائق الهام

ه والنسخة    بق بيان ا س بة ومحصنه آم اآن مناس ي أم ك ف ى داخل البن ظ  النسخة األول تحف

ان       الثانية تحفظ في أحد البنو ك األخرى داخل قطر مع إعالم مصرف قطر المرآزي بمك

  0حفظها

ائق     -11 على جميع البنوك ضرورة التقيد بالقوانين القطرية ذات العالقة بحفظ المسـتندات والوث

  0وتقادمها

ى             -12 اظ عل ة لضمان الحف ة الالزم دابير األمني اذ اإلجراءات والت وك اتخ يجب على جميع البن

تلكس وال  زة ال ـيكات        أجه ن الشــ زون م ـع والمخ ب التواقيـ ة وآت اتيح البرقي اآس والمف ف

ر المخولين أو        المصرفية راد غي ادي األف وع في أي والشيكات السياحية وعدم تعرضها للوق

وعلى جميع البنوك إعـالم المصرف    0للسرقة وخاصة في حالة وقوع أحداث غير عادية 

  0ا الخصوصباإلجراءات والتدابير األمنية المتخذة بهذ

ولى           -13 ه تت ئولين ب ار المس ن آب ة م ة أمني كيل لجن ك بتش ل بن وم آ ان يق ينصح المصرف ب

ـزة األمن            ع أجه اءة عمل جمي د من آف ره من إجراءات ،والتأآ اإلشراف على ما سبق ذآ

  0مع وضع خطة عمل وتعليمات وأنظمة لهذه اللجنة ،والسالمة لدى البنك
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وك العم    -14 ع البن ى جمي دققين  يجب عل ل الم ن قب ة م يش الداخلي ارات التفت ف زي ى تكثي ل عل

داخليين المة           ال ل وس ير العم ن س ن حس د م وك للتأآ روع البن ى ف ة عل اإلدارات العام ب

ره من         ا سبق ذآ ة وم روع بتعليمات اإلدارة العام اإلجراءات األمنية بها والتزام مدراء الف

  0إجراءات لألمن والسالمة

أن ت   -15 ا ينصح المصرف ب ئولين به ار المس دراء وآب ة الم البنوك بتوعي ا ب وم اإلدارات العلي ق

ة            دئتهم وبث الثق ة لته ر العادي وبالفروع بطريقة التعامل مع العمالء في ظل الظروف غي

الغ         ى الحسابات بالبنك وخاصة المب ات السحب عل والطمأنينة لديهم وأن تكون معظم عملي

دير أو نائ راف الم م وإش ت عل رة تح حب الكبي ن س د م الء بالح اع العم ة إقن ه لمحاول ب

  0أرصدتهم 

د        -16 دخل البنك بع يجب وجود سجل لدوام الموظفين والعاملين في البنك يثبت فيه أسماء من ي

  0الدوام الرسمي

دواعي األمن والسالمة             اذ أي إجراءات أخرى ضرورية ل وك اتخ ع البن ى جمي ذا ، وعل ه

   0لظروف العمل به حسب ما يترآى إلدارة آل بنك  تبعًا 

  .أن تعمل البنوك الوطنية على ترتيب خطوط ائتمان مناسبة مع البنوك الدولية بالخارج   -17

يولة ا        -18 وفير الس دائل لت دة ب مل ع ة تش ك خط ل بن ع آ حوبات  أن يض ة أي س ة لمقابل لالزم

  .مفاجئة

ة       -19 ل وزارة الداخلي ة مث ة بالدول ا    التنسيق مع األجهزة األمنية المختلف دني وغيره دفاع الم وال

وع أي   لتعزيز اإلجراءات األمنية والوقائية الالزمة لحماية مبنى البنك وأصوله في حالة وق

 .أحداث

ي            -20 زة الحاسب اآلل ايير لسالمة وأمن أجه ة بكل بنك بوضع مع قيام إدارة النظم اإللكتروني

ي، مع وضع خطة للط         زة الصراف اآلل ى أن  ونظم المعلومات والتشغيل وأجه وارئ، عل

ع     يق م رة المتخصصة وبالتنس وت الخب تعانة ببي ك باالس ون ذل دةيك نظم  وح  المصرفيةال

  . بمصرف قطر المرآزي

  .هتوفير مولد آهربائي أو أآثر الستخدامه في الحاالت الطارئ  -21
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ين البنك والمصرف في حاالت        -22 تحديد موظف من المسؤولين بالبنك ليكون حلقة اتصال ب

ام الهواتف المباشرة المتاحة        الطوارئ  د المصرف باسم الموظف وأرق تم تزوي ى أن ي عل

  . لالتصال به

ى معالجة       ى  آل بنك أن يعمل في أسرع وقت عل ه  أيجب عل نقص لدي وجه القصور وال

اإلجراءات       للتقّي دنا ب ع تزوي اله م ا أع ار إليه المة المش ن والس ادات األم ات وإرش د بتعليم

  .بنك بهذا الخصوص والخطط التي وضعها ال

  -:جهاز إنذار المبكر   -23

راءات المناس  اذ اإلج وك اتخ ع البن ى جمي ـعل ع فـــ ط جمي ال رب ـبة حي زة ــ روع وأجه

  ،ةــــوزارة الداخليــــة العمليات بـــكر في غرفـــهاز اإلنذار المبــــالصراف اآللي مع ج

  . حصلت في اآلونة األخيرة، السرقات والحوادث المتكررة التي وذلك لتالفي حدوث  
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  مواصفات ومعايير االحتياطات األمنية الخاصة بالبنوك والصرافات اآللية -ب
  

د       وك التقي ع البن ى جمي البنوك   يجب عل ة الخاصة ب ات األمني ايير االحتياط بمواصفات ومع

  -:والصرافات اآللية

   -: )T RoomI.(سب اآللي اغرف الح -1

ة ومتصل        هاتجهيز - اه والرطوب از آاشف لفيضان المي ي    سئول بمبجه الحاسب اآلل

اه وذلك لضبط تسرب  ة    المي افه  حصوله في حال ه في   واآتش ى  مراحل حتى ال   األول

  .الحواسب الرئيسية للبنك  وأجهزةتتلف البرامج 

ذار  أجهزة - ة مع نظام     إن اميرات مراقب داخل    ) access control( وآ واب الم ى أب عل

 .الرئيسي ولغرف الحاسب اآللي في األفرع 

  : غرف الخزنات -2

أجهزة          ا ب ذارتجهيزه زة    إن ري ألجه رقم الس ون ال ا ، يك ة به ذارخاص ط  اإلن فق

م  )  المسئولين في حال تعدد ( عن الخزنة لكل شخص  المسئولينألشخاص المخولين ل رق

واب      األشخاص سري خاص به مع وجود رادارات لتعقب   ة وحساسات لألب داخل الخزن

وجهة على مدخلها موصولة مع آاميرات الفرع مع وجود آاميرا داخل الخزنة وآاميرا م

  .الخزنة موصول مع عمليات الشرطة  إنذاريكون جهاز  أنعلى 

   -:الرئيسي واألفرع  -3

داخل    ) ليل / نهار ( ترآيب آاميرات مراقبة  - داخلية لمراقبة صالة انتظار العمالء والم

ن تمكن م راف لت باك الص ة ش اميرات لمراقب ة وآ ية والخلفي الء  الرئيس ة العم مراقب

ة اميرات خارجي ار ( والصرافين بشكل واضح ، وترآيب آ ل / نه ة ) لي ك لمراقب وذل

  .مداخل ومحيط البنك الرئيسي أو الفرع 

م     - ا ت ل عن       أنيجب   تصويره األجهزة التي تخزن م ة ال تق درتها التخزيني  60تكون ق

  .يومًا 
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ب  - زةترآي ذار أجه اج وأل    إن ات للزج ع حساس رع م ي األف ية  ف داخل الرئيس واب الم  ب
ع     إنذارمع أجهزة  (PIR)والفرعية مع رادارات اآتشاف الحرآة  دام لجمي ة ، ولألق يدوي

از يكون           ذا الجه اميرات وه ة الك ة مراقب دير وغرف ة الم الصرافين داخل المبنى وغرف

ة          رتبط مباشرة مع الشرطة للحاالت الطارئ ة وم اء مفصول عن الخزن دوام العمل   أثن

  .وبعده 

دفاع    إنذارربط جميع أجهزة  - الحريق في البنوك مع عمليات الشرطة ومن خاللها مع ال

  .المدني

ب  - زةترآي ي        أجه رع وف ل األف راف داخ باك الص داخل ش أبواب م تحكم ب واب لل لألب

ر مخولين من      . الغرف التي تحتوي على معلومات حساسة  ع األشخاص الغي وذلك لمن

  .إلى هذه الغرف محاولة الدخول واالحتفاظ ببيانات جميع الداخلين

   -: اآلليةالصرافات  -4

زة    - ب أجه ذارترآي رافات اآلل إن ع الص ى جمي ر  عل ث وآس اوالت العب ع مح ة لمن ي

  .الصرافات على أن يكون مرتبط مع عمليات الشرطة 

ة         - ة محيط الصراف ، وللصرافات اآللي ترآيب آاميرا داخل الصرافات وآاميرا لمراقب

اميرا من تصوير     التي يمكن التعامل معها والعميل داخل السيارة ، وعلى أن تتمكن الك

  .قراءة لوحة تسجيل السيارة ونوعهاومراقبة العميل عند الصراف و

ل يجب أن ال تكون       - ات سحب     منفصلة الصور التي تسجل من الصراف للعمي عن بيان

فيها صورة  ) أو الصورة (  تخرج بيانات السحب ومع هذه البيانات أنالعميل بل يجب 

ي            دليل ف تعمالها آ ن اس تمكن م ك لل دة وذل ورة واح ي ص حب ف ات الس ل وبيان العمي

  .مة في حالة تزوير واالدعاء المحك

اميرا للصرافات       - ة مدة تخزين المعلومات من الك ل عن    يجب أن ال  اآللي ًا ،   60تق يوم

ل         ى العمي ى حين ورود آشف الحساب إل وذلك للتمكن من االحتفاظ بهذه المعلومات إل

ك البن (Net Work)يومًا ويكون مرتبط مع الفرع الرئيسي من خالل 40إلى  35أي بعد 
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(Lan or Wan)           ة المعلومات المسجلة ين المسئولين عن الصرافات مع مراجع مع تمك

ي دون    من مكاتبهم من خالل الشبكة للدخول إلى جهاز التسجيل الخاص بالصراف اآلل

  .المجئ إلى جهاز الصراف المعين 
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  رفع تقاریر عن حاالت غير عادیة إلى مصرف قطر المرآزي : تاسعًا
  

دققي  ه وم ـوب عن ن ين ام أو م دير الع س اإلدارة والم اء مجل ى أعض ب عل يج

ؤثر          وع حاالت ت ور وق إعالم مصرف قطر المرآزي ف الحسابات التأآد من قيام البنك ب

  ـ:على سبيل المثال ما يلي سلبًا على وضعه المالي  أو علمهم بها وهذه الحاالت تشمل 

ة           - ات المالي لبية أو متحفظة في البيان ى إعطاء آراء س توصل مراقبي الحسابات إل

  0للبنك أو فروعه الخارجية

  0تعرض أية مؤسسة مالية تربطها بالبنك معامالت مالية إلى أزمة حادة  -

  0تعرض أحد عمالء الترآزات االئتمانية الكبيرة إلى مصاعب مالية  -

  0انخفاض آبير في قيمة أحد الموجودات الرئيسية   -

  0حجز أو وضع قيود على أحد األرصدة لدى البنوك  -

  0خلل أو فشل هام في أحد أنظمة العمليات أو المعلومات -

ات      - يين لمخالف ؤولين الرئيس د المس س اإلدارة أو أح اء مجل د أعض رض أح تع

  . قانونية

  0استقالة أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أحد المسئولين الرئيسيين  -

مخالفات هامة لتعليـمات مصرف قطر المرآزي أو تعليمات السلطات اإلشرافية       -

  0المضيفة للفروع الخارجية
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  مراقبة االلتزاممسؤول :ً عاشرا

functionCompliance   
 

 

ة نظرًا     ى        ألهمي وك عل ة في مساعدة البن ذه الوظيف ليمه  إدارةه ى وجه الخصوص      س للمخاطر وعل

غيل   اطر التش معة ومخ اطر الس ة ومخ اطر القانوني ك   ،المخ ل بن ى آ داثیجب عل ة مس إح ل ؤووظيف

   -:يةمراقبة االلتزام وفقًا للتعليمات التال

   -:ل مراقبة االلتزامؤومفهوم مس -1

ي شخص او وحدة او      ؤومس ة وتعن ة دائم تقلة تحدد وتق    إدارةل مراقبة االلتزام وظيف دم  مس يم وتق

ارة ب االستش ع وتراق ایير    وترف ات والمع القوانين والتعليم زام ب دم االلت اطر ع ول مخ اریر ح التق

  .المطبقة 

   -:مسئوليات االدارة العليا -2

وك    (ن یولي مجلس االدارة  یجب ا روع البن ة لف ة او االدارة العام ذه     )األجنبي ًا خاصًا لوضع ه انتباه

ة            ا ببقي ي وعالقته ل التنظيم ي الهيك عها ف ك وض ي ذل ا ف ئولياتها بم ح لمس د واض ة بتحدی الوظيف

وارد الكا          وفير الم ة وت ة الالزم تقاللية والفاعلي ا االس ؤمن له ذي ی ة  االدارات والوظائف بالشكل ال في

اریر     ع التق حة لرف ریعة والواض وات الس س االدارة  والقن ة  واإلدارة لمجل دها  التنفيذی وتزوی

راءات        ل لالج ة ودلي حة وآافي ة واض ار سياس ي اط ات ف ول للمعلوم ة للوص بالصالحيات الالزم

ام    واجراء مراجعة سنویة لهذه السياس ة انشطة     ة والتأآد من ان تتضمن مه داخلي مراجع دقيق ال الت

  .ل مراقبة االلتزاموؤمس

اون والتنسيق مع مس       ة التع ى االدارة التنفيذی اذ االجراءات     ؤوآما یجب عل زام واتخ ة االلت ل مراقب

االدارة   التصحيحية والتأدیبيه الالزمة في حال اآتشاف ایة مخالفات ورفع تقاریر دوریة لمجلس 

  .تطویرها حول المواضيع المتعلقة بسياسة واجراءات االلتزام بما یساعد على

   -:ل مراقب االلتزامؤومهام مس -3

   -:یجب ان تتضمن مسئوليات مراقب االلتزام المهام التالية

  . تحدید وتقييم المخالفات المرتبطة بأنشطة البنك و ایة منتجات جدیدة   -

ى اطالع     االستشارةتقدیم    - اء االدارة عل لالدارة حول القوانين والتعليمات والمعایير وابق

 . كل یومي حول آخر التطورات في القوانين والتعليمات والمعایير المطبقة وبش  
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ایير           - وانين والتعليمات والمع م للق ق المالئ توجية تعليمات مكتوبة للموظفين حول التطبي

 . المطبقة  

ة       - ات الداخلي راءات والتوجيه ة االج دى مالئم يم م ف اي تقي ات وآش وانين والتعليم  للق

 . قصور في السياسات واالجراءات  وصياغة المقترحات لتحسينها  

ة حول          - الدارة التنفيذی اریر باستمرار ل ع التق المالحظات  اجراء فحص دائم وشامل ورف

 . الالزمه االلتزام التخاذ االجراءات التصحيحيةوالمخالفات الخاصة ب  

ة ع        - ة المنبثق ة لمجلس االدارة او اللجن اریر دوری ات واوجه القصور     رفع تق ه بالمخالف ن

حول   الى معلومات التي تم اآتشافها واالجراءات التصحيحية التي تم اتخاذها باالضافة   

 . التدریب على االلتزام الذي تم تقدیمه للموظفين  

 . العمل آمرآز استعالم لموظفي البنك لالجابة على االستفسارات المتعلقة بااللتزام   -

ع     - ة م ق العالق زةتوثي ة وخاصة مس  االجه ة ذات العالق راف ؤوالخارجي لي ادارة االش

ة       االلتزام وتلبي ة ب المصرفي بمصرف قطر المرآزي لالجابة على االستفسارات المتعلق

 . المتطلبات االشرافية  

ئولة عن     ومهام الشئونمسئول مراقبة االلتزام  مهامویتعين الفصل في التداخل بين  ة المس القانوني

ة    ح لالدارة فيما یتعلق بالقوانينتقدیم النص روع وشرآات تابع ، آما یجب على البنوك التي لدیها ف

ك             زام للبن روع ضمن اطار سياسة االلت ذه الف زام له ات االلت ة متطلب د من تغطي خارج قطر التأآ

  .آكل

   -:لي مراقبة االلتزامؤومؤهالت مس -4

ة المناسبة في مس     ة  ؤویجب توافر الصفات المهني م       لي مراقب ى الفه درتهم عل زام من حيث ق االلت

در      تالآهم لق السليم للقوانين والتعليمات والمعایير المطبقة وتأثيرها على اعمال البنك من خالل ام

ات      ة والمتطلب ایير المطبق ات والمع القوانين والتعليم ام ب ة وااللم ارات التحليلي ن المه ر م  آبي

ة  ات المالي ات المؤسس رافية ومنتج ذلك یجب  االش تقامة  وآ ية االس ان تتضمن الصفات الشخص

  . والحيادیة ومهارات االتصال ةالنزاهو

ام       1/2007یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من  ة الع ل نهای ق أوضاعها قب و یجب على البنوك توفي

)2007(  . 
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  إرشادات بشأن خطة استمراریة العمل في حاالت الطوارئ -:حادي عشر

ى   )293(صفحة   باإلشارة إلى التعليمات الصادرة بشأن إرشادات األمن والسالمة           ، وباإلشارة إل

تكماًال       29/6/2006الصادر في  94/2006التعميم رقم  د وتسمية منسقي الطوارئ، واس بشان تحدی

دیم             لدور المصرف بهذا الشأ ى ضمان تق ا للطوارئ في المصرف تهدف إل ة علي م تشكيل لجن د ت ن فق

ة        د أقرت اللجن تقرة وبشكل مستمر وق البنوك العاملة بالدولة الخدمات المصرفية في ظروف آمنة ومس

   -:ما یلي

   -:العمل باإلرشادات التالية -1

ا  26/6/2006الصادر في  ) 90/2006(التقيد بما جاء بالتعميم رقم   - رتين  وب ، 3ألخص الفق

  . منه 4

ا وعدم     - تحدید جهة خارج الدولة تحفظ لدیها بيانات البنك على ملفات الكترونية لضمان حفظه

  . تعرضها للتلف او التغير ليتم استخدامها في حاالت الطوارئ

ا بسرعة في       - وضع وحدة تخزین الكترونية تسع لجميع العمليات المصرفية للبنك ویمكن نقله

  .الطوارئ حاالت

  .تدریب الموظفين على دورهم في حاالت عمليات الطوارىء  -

  ).غرفة العمليات( تحدید مقر معين إلدارة االزمة في حالة الطوارىء   -

   -:على سبيل المثال فيما یلي تتمثل في حاالت الطوارئ القصوى والتي -2

  . سبب من االسبابالتوقف االضطراري لعمليات المقاصة والتسویات المالية ألي   -

  . وقوع هجمات ارهابية التي تستهدف البنية التحتية للنظام المالي   -

ة        - ات المعني ار المصرف والجه ب اخط ا یتطل ه مم د فروع ك او اح ي البن اجىء ف ق مف حری

  ).الدفاع المدني( الكهرباء ، آيوتل، الداخلية ( بالدولة 

ال البنك بالكامل       االنقطاع الكهربائي او انقطاع االتصاالت   - ة التي توقف أعم الهاتفية المفاجئ

ي الوقت المناسب  ة ف ى عودة الخدم درة عل دم الق ة وع ل اليومي اعات العم د عن س دة تزی لم

  ). مما یتطلب التنسيق مع آيوتل و وزارة الكهرباء والماء واخطار المصرف( 

ؤثر       انتشار مرض وبائي مما یتطلب من بعض الموظفين اال  - ا ی دوام الرسمي بم نقطاع عن ال

  ).مما یتطلب التنسيق مع المصرف ( على أعمال البنك 
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-  

 

  ...)زلزال، عواصف وفيضانات،(الكوارث الطبيعية 

ى استمراریة          - درة عل الحاالت االخرى والتي تؤدي الى وقوع اضطراب في العمل وعدم الق

  . العمل

قي حاالت الطوارىء والذي یمثلون المؤسسات الخدمية سیتم التنسيق لطلب المساعدة مع من   

ة االسماء   ) وزارة الداخلية، آيوتل، آهرماء، مصرف قطر المرآزي( في الدولة  وفقا لقائم

  . والعناوین المرفقة
  البدیل  االسم  الجهة

ب  وزارة الداخلية  د / النقي ي محم ن عل ى حس عل

  )5526633( الكبيسي

د   فر محم ر مس ب ناص النقي

  )5558586( نيالقحطا

  أحمد راشد السویدي/ المهندس   اتصاالت قطر 

)4400699(  

 )4400346( محمد هاشم/ السيد

  شهریار انایت / السيد

)4400108- 5816234(  

  ریتشارد تيلور/ السيد

)4400063- 5962031 (  

ة ة القطری ة العام  المؤسس

  )آهرماء( 

  حسن جمعة لحدان / المهندس

)4494441- 5566632(  

  عبداهللا فرج نصر اهللا / السيد

)4699125 – 5856602(  

  مصرف قطر المرآزي 

رفي راف المص  إدارة االش

   )4456456( –البدالة 

  خالد خليفة الكعبي / السيد  خالد بن سعود آل ثاني / الشيخ

  مصرف قطر المرآزي 

  ادارة االستثمار

  )4456456( –البدالة 

  بن محمد آل ثاني  ربند/ الشيخ

  سلطان الفالسي / السيد

  أحمد العبيدلي / السيد

  عبداهللا فخرو/ السيد

  مصرف قطر المرآزي 

ئون االدار ةادارة الش  ی

  والمالية

  )  4456456( البدالة 

  احمد خلف / السيد  السيد على النعيمي 
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  ارشادات خطة استمرارية العمل

     2008سرما/ البنوك             
  العاشرهالطبعة 

  

  
 

  مصرف قطر المرآزي 

ام   دین الع ادارة ال

  والمصرفية 

  )4456456( البدالة 

  يفي محمد الخل/ السيد

  ناصر عبداهللا آانو/ السيد

  محمد المنصور/ السيد

  یوسف احمد عبيدان/ السيد

  مصرف قطر المرآزي 

  ادارة النظم المصرفية 

  )4456456( البدالة 

  نضال قانصوة/ السيد  عبدالهادي آهن/ السيد

          

  .  وعلى البنوك والمصارف العمل بما جاء اعاله بما یتالئم مع الصالح العام     
 



           
          مصرفالعالقة البنوك مع                                                      اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  األعمال المحظور مزاولتها  

     2008مارس/ البنوك             
  العاشرهالطبعة 

  

  
  
  

  المحظور على البنوك مزاولتها  األعمال -:عشر ثاني

  

  :البنوك أن تزاول أعماال غير مصرفية ، وعلى األخص ما يلي جميع يحظر على   

ابها             -1 ا لحس اجرة به ة والمت تالك البضائع واألصول الثابت ممارسه التجارة أو الصناعة أو ام

  .الخاص 

  . لحسابها الخاص ) باني األراضي والم( شراء وتملك العقارات    -2

  : ويستثنى من ذلك ما يلي     

ل       . أ اليب التموي بعض أس ًا ل ل للعمالء وفق ما يمارس من هذه األعمال ألغراض منح التموي

ك        ر ذل مثل التأجير التمويلي والمرابحات والمضاربات والمشارآات واالستصناع وغي

  .من أساليب التمويل اإلسالمي 

ات واألصول الثابتة بغرض اتخاذها مقارًا وأصوًال لممارسة أعمال شراء وتملك العقار. ب

البنك أو لسكن موظفيه وذلك في حدود السقف المقرر للموجودات الثابتة والمحدد بنسبة 

  .من رأس مال البنك واحتياطياته % 20

ديون ع . ج اًء لل ارات أو البضائع واألصول األخرى وف ك العق ر أو آضمانات تمل ى الغي ل

اًء            تخلص من األصول المستملكة وف تم ال ى أن ي وح من البنك ، عل على االئتمان الممن

  .للديون وفقًا لتعليمات مصرف قطر المرآزي 

ًا للسقوف      . د وك اإلسالمية فقط وفق االستثمار المباشر في العقارات واألصول األخرى للبن

  .  162بالصفحة والضوابط المحددة 

  .12/2007يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه          
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  للموجودات والمطلوبات والحسابات الختاميةالبيان الشهري 
  

            2008سرما/البنوك     
  لعاشرهاالطبعة     

  

  الفصل السابع
  

  والحسابات الختامية البيانات المالية
  
  

  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات: أوالً 
  والحسابات الختامية

  
  -:البيان الشهري للموجودات والمطلوبات -1

یتم تعبئة البيان الشهري للموجودات والمطلوبات، للبنوك التجاریة والبنوك اإلسالمية حسب    

  .من هذه التعليمات) 386(دة في باب البيانات الدوریة صفحة التعليمات الموجو

 -:الحسابات الختامية -2

  -:الدوليةالمعایير المحاسبية  2/1

ة      ةلتجاریاعلى جميع البنوك    اریر المالي ة للتق ایير الدولي والمتخصصة االلتزام بالمع

   -:عند إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية مع مراعاة مایلي

ر 2/1/1 رف قط ات مص ل بتعليم تمر العم لفيات یس روض والس ة الق يم محفظ لتقي

ك    ل بن ى آ دیون والمخصصات، ویتوجب عل زي الخاصة بتصنيف ال المرآ

ر        ات مصرف قط ن تعليم ل م ًا لك دیون وفق ل ال ات مقاب اب المخصص احتس

دولي     ار ال ات المعي ى أن      ) 39(المرآزي ووفقًا لمتطلب ى حده عل ن عل لكل دی

ة آل   البنوك بالمخصصات المعتمدة من مصرف قطر ا تلتزم لمرآزي في نهای

 . عام آحد أدنى

  ) البنوك التجاریة( المالية *االستثماراتوتقييم تصنيف  2/1/2

م   2/1/2/1 دولي رق ار ال ددها المعي ي ح ات الت ة حسب الفئ تثمارات المالي تصنف االس

   -:المعدل إلى ثالث فئات على الوجه التالي) 39(

د  ) أ(  Held at fair value through P/Lاستثمارات للمتاجرة أو المصنفه عن

                                                           
 316صفحة/2/4يالحظ ما ورد يف بند  *
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  للموجودات والمطلوبات والحسابات الختاميةالبيان الشهري 
  

            2008سرما/البنوك     
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الل      ن خ ة م ة العادل أتها بالقيم نش

  .حساب اإلرباح و الخسائر

Available for sale  استثمارات متاحه للبيع ) ب(

 Held to maturity  استثمارات محتفظ بها لالستحقاق) ج(

تثمارات الم 2/1/2/2 ع االس ة تصنف جمي تثمارات المالي ة االس ة ضمن فئ ة المحلي الي

دین یصنفها البنك حسب الغرض       المتاحة للبيع باستثناء السندات و أوراق ال

  . منها

ائج        2/1/2/3 ى حده وتعامل نت تثمار عل تقيم االستثمارات المالية بشكل منفرد لكل اس

ة العا    اطي القيم اب احتي ي حس دخل أو ف اب ال ي حس ذلك ف ًا ل يم وفق ة التقي دل

  حسب متطلبات المعيار

اطي    2/1/2/4 اب احتي ي حس ع ف ة للبي ة المتاح تثمارات المالي يم االس ائج تقي جل نت تس

م  دولي رق ار ال ات المعي ة حسب متطلب ة العادل دل، ویراعى ) 39(القيم المع

ا    عند توزیع األرباح أن یخصم من األرباح القابله للتوزیع على المساهمين م

ة     یعادل مجموع القيم الع اطي القيم تثمار في احتي ادلة السالبه المسجله لكل اس

  .                            العادله

ع وتسجل في          ی 2/1/2/5 ة المتاحة للبي تثمارات المالي يم االس ائر تقي راف بخس تم االعت

يم أو مخصصات  ائر تقي دخل آخس ًا للمؤشرات ) impairment( حساب ال وفق

   -:التالية

ات )أ(  ود معلوم الي أو    وج ي الوضع الم ة ف لبية هام رات س ن تغي رات ع أو مؤش

ا الشرآة من        القانوني للشرآة أو في السوق أو البيئه االقتصادیة التي تعمل به

  . شأنها التأثير على قدرة البنك على تحصيل القيمة الدفتریة لالستثمار بالكامل
 

درج في االسواق      ) ب( تثمار الم ة الرسمية بنسبة    انخفاض القيمة السوقيه لالس المالي

   .شهور فأآثر 9لمدة أو أي انخفاض فأآثر من قيمته الدفتریة % 20
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  3/2007رًا من تاریخه ایعمل بهذه التعليمات اعتب

ر المدرج     )جـ( ة غي تثمارات المالي ة لالس ة العادل ي القيم اض ف واق  ةأي انخف باألس

  . المالية عن قيمتها الدفتریة

ائر   ) 39(لمعيار الدولي المعدل رقم حسب متطلبات ا 2/1/2/6  فإن ما سبق تسجيله من خس

دخل          اح في حساب ال ه لألرب ع ال یمكن إعادت الحد االستثمارات المالية المتاحة للبي

اطي       ادة في حساب احتي في حالة زیادة القيمة العادلة لالستثمار ولكن تسجل أي زی

  .القيمة العادله

ة  یتم االعتراف بنتائج تقييم 2/1/2/7 الفئات األخرى من االستثمارات المالية والمشتقات المالي

  ).39(من أرباح و خسائر وتسجيلها حسب متطلبات المعيار الدولي المعدل رقم 

  .)12/2005( یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاریخه   

ایير الدو   2/1/2/8 اع المع ة التي   عند إعداد البيانات المالية الربع سنویة یجب على البنك إتب لي

ة            إعداد  تحكم أنها من تفسيرات من اللجن ا یصدر بش ة وم ة الدوری ات المالي البيان

  .الدولية لتفسير التقاریر المالية الدولية
(International Financial Reporting Interpretation Committee IFRIC) 

  -:يةلالتا وخاصة المعایير  
IAS 34   International Financial Reporting 

IFRIC 10   Interim Financial Reporting and Impairment 

  .وأي تطورات أو معایير جدیدة تصدر بهذا الشأن  

  .3/2007ات اعتبارًا من میعمل بهذه التعلي  

ي أي أغراض بخالف    2/1/3 ة ف ة العادل اطي القيم تخدام رصيد احتي دم اس وك ع ى البن عل

يم       أجرائ) 39(التسویات التي یتطلب المعيار  ادة تقي اطي نتيجة إع ذا االحتي ى ه ها عل

ذا     ي ه ا ف ائج تقييمه جيل نت بق تس ي س ة الت ودات المالي ود الموج ي بن أو التصرف ف

  .االحتياطي

ررة من المصرف          2/1/4 د احتساب السقوف والنسب اإلشرافية المق وك عن یجب على البن



 -       -    
    البيانات المالية                                                    اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  للموجودات والمطلوبات والحسابات الختاميةالبيان الشهري 
  

            2008سرما/البنوك     
  لعاشرهاالطبعة     

  

تث     ام النسب باس ة  استبعاد اثر احتياطي القيمة العادلة من بسط ومق رأس  ناء نسبة آفای

 .المال المقررة من لجنة بازل بحيث یتم احتسابها حسب متطلبات لجنة بازل

   -:المعایير المحاسبية للبنوك اإلسالمية 2/2

المي     وك اإلس ى البن ة     هیجب عل ي أصدرتها وتصدرها هيئ بية الت ایير المحاس ق المع تطبي

المية    ة اإلس ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع بية   المحاس ات المحاس ات والمعالج أن السياس بش

بة   ایير المحاس زام بمع ع االلت ا، م ة به احات الملحق ة واالفص وائم المالي داد الق           واع

ایير         د، ولحين صدور المع ة بع ایير الهيئ ا مع واإلفصاح الدولية بالنسبة لألمور التي لم تغطيه

  -:والتعليمات التالية الخاصة بها، على أن یراعى في ذلك االلتزام بالضوابط

  -:االستثمارات 17المعيار رقم  2/2/1

تثمارات       ة االس ة ضمن فئ یجب تصنيف االستثمارات المالية في األسهم المحلي

  .تقييمها وفقًا لمتطلبات المعيارنتائج وتسجل ) لغير المتاجرة(المتاحة للبيع

-  

انفرادي لكل استثمار عند تقييم االستثمارات بأنواعها یجب أن یتم التقييم بشكل 

  . وتسجيل نتائج التقييم وتعالج وفقًا لذلك هعلى حد

-    

تم    أجير ی رض الت اة بغ ة المقتن ول الثابت ارات واألص ي العق تثمارات ف االس

ى       ة فتقتصر عل ة العادل ة القيم معالجتها وتقييمها وفقًا لطریقة التكلفة، أما طریق

  . لبيع لتحقيق زیادة في قيمتهاالعقارات واألصول الثابتة المقتناة بغرض ا

-  

ة في أي أغراض بخالف التسویات التي          ة العادل اطي القيم عدم استخدام احتي

تجري على هذا االحتياطي نتيجة إعادة التقييم أو شراء أو بيع أحد الموجودات 

  .ذات العالقة

-  

تراعى عند احتساب السقوف والنسب االشرافية المقررة من المصرف استبعاد 

ة رأس           ا تثناء نسبة آفای ام النسب باس ة من بسط ومق ة العادل اطي القيم ثر احتي

  . المال المقررة من لجنة بازل بحيث یتم احتسابها حسب متطلبات لجنة بازل

-  

   -:ودائع واستثمارات العمالء2/2/2
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داد      د إع الي عن ز الم ارج المرآ ل وخ الء داخ تثمارات العم ع واس م ودائ تقس

  -:ية للبنك حسب المسميات والتبویبات التاليةالختام الحسـابات

   -:داخل المرآز المالي -  

  )بدون عائد(ودائع جاریة وتحت الطلب   -         

  )بعائد(ودائع االستثمار المطلق   -         

  الجل  -       

  توفير   -     

  أخرى   -     

   -:خارج المرآز المالي  -    

  . مقيدة للعمالء بعقود وآالة او مضاربة مقيدة مبرمة مع العمالءحسابات استثمار   -            

  .  محافظ وصنادیق استثماریة یدیرها البنك للعمالء  -            

   -:أنشطة وذمم التمویل 2/2/3

   -:یجب أن تشمل أنشطة وذمم التمویل في المرآز المالي مایلي  

ر بالشراء، مع استمرار    والمرابحة لألم  ) أو المساومة (التمویل بالمرابحة  

لوب   وك بأس زام البن أن الت زي بش ر المرآ رف قط ات مص ل بتعليم العم

 . المرابحة لألمر بالشراء مع االلتزام بالوعد

- 

 - التمویل بالمضاربة

  -  .التمویل بالمشارآة

  -  . التمویل بالسلم والسلم الموازي

البنوك بسياسة اإللزام المنتهية بالتمليك، مع استمرار عمل  باإلجارةالتمویل 

  . بالوعد في تملك العميل للعين المؤجرة

-  

ذ ضمن       ود االستصناع تحت التنفي التمویل باالستصناع مع تسجيل قيمة عق

  . االلتزامات الطارئة خارج المرآز المالي

-  

  -  .أي وسائل تمویلية أخرى
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طة  أویراعى    ع األنش بة لجمي دة بالنس ایير الجدی ق المع ل تطبي ذآورة  ال یخ ة الم التمویلي

ذه األنشطة ضمن السقف      إب سابقًا ل ه دراج البنك لذمم والتزامات وتعهدات العمالء مقاب

ة بالبنك وتطبيق تعليمات      اإلجمالي االئتماني للعميل وضمن سقوف التسهيالت االئتماني

  . مصرف قطر المرآزي عليها واإلفصاح العام عنها وفقًا لذلك

  -:اطياتالمخصصات واالحتي 2/2/4

التقيد بتعليمات مصرف قطر المرآزي الخاصة بتصنيف االئتمان وعمل المخصص  -

  . الخاص وتعليق األرباح على ذمم والتزامات العمالء الناتجة عن األنشطة التمویلية

ا       - ة تكوینه ات وطریق ة باالحتياطي زي الخاص ر المرآ ات مصرف قط د بتعليم التقي

 . والتصرف فيها

ب 2/3 ب المحاس ك التبوی دى البن داعات ل وك  ( -:ي لإلی المية للبن روع اإلس المية وف وك اإلس البن

  )التجاریة

ة       وك التجاری روع اإلسالمية للبن وك اإلسالمية والف ره ان بعض البن ة االخي وحظ في اآلون ل

الء   ا من العم ي تتلقاه داعات الت ة من اإلی واع المختلف ين التبویب المحاسبي لألن ا ب ط م تخل

ة للمؤسسات     والمؤسسات المالي ة المحاسبة والمراجع ة بما یخالف المعایير الصادرة عن هيئ

  . المالية اإلسالمية

داعات       ة من اإلی واع التالي ين األن وبهذا الشأن یجب على البنوك والفروع اإلسالمية التفرقة ب

مية وان یتم تبویبها محاسبيًا وفقًا لمعایير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسال 

   -:على النحو التالي 

   -:اإلیداعات المسجلة داخل المرآز المالي2/3/1

ع تحت الطلب       :  الحسابات الجاریة -أ دى البنك آودائ وهي المبالغ المودعة ل

د الطلب وتسجل     والتي یضمن ویلتزم البنك بدفعها عن

ة للعمالء او     ضمن المطلوبات تحت الحسابات الجاری

  . ات الماليةالحسابات الجاریة للمؤسس

الء او  :ودائع االستثمار المطلقة -ب ن العم ك م ا البن ي یتلقاه داعات الت ي االی وه
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اس      ى اس تثمارها عل ة إلس ات المالي وك والمؤسس البن

ة  ه الذاتي ا بأموال ة ویخلطه اربة المطلق د المض عق

من       داعات ض ذه االی نف ه تثمار، وتص ة لالس المتاح

ا ت حس الي تح ز الم ة المرآ ر قائم وق عناص ب حق

وك    الء او البن واء للعم ق س تثمار المطل ع االس ودائ

ة الشهریة تصنف      والمؤسسات المالية،  وفي الميزاني

وك      ل للبن داعات الج من ای ات ض ب المطلوب ي جان ف

  . والمؤسسات المالية او دائع ألجل للعمالء

ندات  -ج كوك ( س ) ص

ة  ة وأی ة المطلق المقارض

  حسابات لها نفس الطبيعة

ها الوثائق الموحدة القيمة الصادرة من البنك    ویقصد ب :

ة المحررة      م القيم ل دفعه بأسماء من یكتتبون فيها مقاب

ة المدفوعة    بها على أساس القبول العام باستعمال القيم

بي    تراك النس تثمارات المصرف واالش ل اس ي تموی ف

ة المصرف       م حص د خص اح بع ن ارب ق م ا یتحق فيم

ا د    اص به د خ ي بن جل ف ارب، وتس ة  آمض ل قائم اخ

ي   هریة ف ة الش ي الميزاني جل ف الي وتس ز الم المرآ

  ). الصكوك(جانب المطلوبات تحت بند السندات 

   -:المسجلة خارج المرآز المالي  االیداعات2/3/2

وجه محددة او أاالیداعات المستلمة على أساس عقد المضاربة المقيدة الستثمارها في   -أ        

  . شروط متفق عليها ب

  . جر محدد للبنكأاالیداعات المستلمة الستثمارها بموجب عقود الوآالة مقابل   -ب       

يًال    كالمحافظ االستثماریة التي یدیرها البناالیداعات الخاصة ب  -ج        بصفته مضاربًا او وآ

  .  وفقًا لتعليمات المصرف المرآزي

وعلى جميع البنوك تصحيح   10/1/2008 یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاریخه     

  . أي أوضاع مخالفة لدیها وفقًا لذلك
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  -:) جميع البنوك( تقييم المساهمات في الشرآات وفقًا لطریقة حقوق الملكية 2/4

ل المساهمات    على البنوك التي تقيم مساهمتها في الشرآات وفقًا لطریقة حقوق الملكية مث

ا   في الشرآات الزميله أو أي حاالت أخرى تتطلب اة م ها المعایير المحاسبية الدولية مراع

   -:یلي

ا          2/4/1 تثمر به ة الشرآة المس وق ملكي ر في حق عند احتساب حصة البنك في التغي

رآة      ة للش ة مدقق ة ختامي ابات مالي ر حس ى آخ ك عل ي ذل د ف ي أن  یعتم ینبغ

  .المستثمر بها

في حساب الدخل عند تسجيل حصة البنك في التغير في حقوق ملكية الشرآة  2/4/2

ة     ل قيم آأرباح أو خسائر، فإنه في حالة تسجيل أرباح یجب على البنك ترحي

ا أال    هذه األرباح إلى احتياطي خاص في حقوق المساهمين والیجوز توزیعه

  . بقدر ما توزعه الشرآة المستثمر بها

ن   2/4/3 اح ع ات أرب دخل أي توزیع اب ال ي حس ك ف جل البن وز ان یس الیج

ة    استثماراته  ائي من الجمعي في الشرآات قبل إقرار هذه التوزیعات بشكل نه

ه        ا بحيث تكون توزیعات محقق العامة للشرآات المستثمر بها واإلعالن عنه

  . ومستحقه للبنك

  . 17/3/2008ریخه یعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تا

  -):الحسابات الختامية(القوائم المالية الموحدة  2/5

ية تشمل الميزانية العمومية وقائمة الدخل وقائمة التغير في  الحسابات الختام

ا  ة واالیضاحات واالفصاحات عنه دفقات النقدی حقوق المساهمين وقائمة الت

  ).القوائم المالية الموحدة واالفصاحات واالیضاحات(

ة       اریر المالي ة للتق ایير الدولي ًا للمع ة وفق ابات الختامي ون الحس ب ان تك یج

ای ( ًا لمع المية      ووفق ة اإلس ات المالي ة للمؤسس بة والمراجع ة المحاس ير هيئ

وك اإلسالمية   م       ) بالنسبة للبن انون مصرف قطر المرآزي رق وتعليمات وق

نة  33 ن      2006لس فحات م ي الص ة ف ة مبين وائم المالي ) 658(والق

2/5/1
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 . من الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها) 132و131(ملحق ) 708(إلى

اًال للحد األدنى      القوائم المال ية الموحدة واالفصاحات واالیضاحات تشكل مث

ه     اح عن ه واإلفص المية عرض ة واإلس وك التجاری ى البن ب عل الواج

ؤولية         اباته مس ي حس ك ومراقب اتق إدارة البن ى ع ع عل احه، وتق وإیض

رى      ات أخ ات أو معلوم ة بيان ن أی اح ع ي    (اإلفص واردة ف ك ال الف تل بخ

اریر    ) 708-658( النماذج المرفقة بالصفحات ة للتق ایير الدولي تتطلبها المع

ة  ة ( المالي وك التجاری بة للبن بة  ) بالنس ة المحاس ایير هيئ ا مع وتتطلبه

وك اإلسالمية  ( والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية   واإلصدارات  ) للبن

ة       ازل أو أی ة ب ررات لجن ا مق الجدیدة والتعدیالت التي تطرأ عليها أو تتطلبه

 .ية أخرى في دولة قطرجهات رسم

2/5/2

وك    ة للبن اریر المالي ة للتق ایير الدولي ي المع رات ف ة تغي دوث أی ة ح ي حال ف

التجاریة أو تغيير في معایير الهيئة المحاسبية والمراجعة للمؤسسات المالية 

اإلسالمية خاصة بالبنوك اإلسالمية سواء بصدور معيار جدید أو تعدیل في 

ب   ه یتوج ابق فان ار س ك     معي ة تل المية متابع ة واإلس وك التجاری ى البن عل

  .التغيرات واعالم المصرف بها في حينه

2/5/3 

ي      ك ف ة وذل اریر المالي ة للتق ایير الدولي د بالمع المية التقي وك اإلس ى البن عل

ة     ة للمؤسسات المالي األمور التي ال تغطيها معایير هيئة المحاسبة والمراجع

ع أ  ارض م ا ال یتع المية وبم ات  اإلس المية أو تعليم ریعة اإلس ام الش حك

  . مصرف قطر المرآزي الصادرة للبنوك اإلسالمية بهذا الخصوص

2/5/4 

وائم       ي الق واء ف فرا س ة ص ل المقارن نتين مح ي الس ه ف د قيمت ل بن ذف آ ح

  .المالية أو اإلیضاحات المتعلقة بها

2/5/5 

وائم       اد الق ى اعتم ة من المصرف عل ة   لحصول البنك على عدم ممانع المالي

  -:واالفصاحات واالیضاحات المتعلقة بها یجب التقيد بما یلي

2/5/6 

 - .توقيع مسودة الميزانية العمومية من قبل رئيس مجلس اإلدارة 
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ب       ك ومراق ام البن دیر ع ن م ا م ع مرفقاته ة بجمي ة المدقق وائم المالي ع الق توقي

  ينحساباته، وتوقيع مراقب الحسابات على تقریره الى المساهم

- 

رف بتق د المص اباتاتزوی ي الحس ارج  ریر مراقب ه بالخ ك وفروع ن البن ع

  ). Management Letter(وشرآاته التابعة داخل وخارج قطر 

-  

   -:على البنوك مراعاة مایلي  2/5/7

روط   ة ش ذ أی ام بتنفي دیالت  وأالقي ك    أوتع ن البن ا المصرف م ات یطلبه توجيه

 . بشأن هذه القوائم

- 

دم نشر ا ة  ع ة العام اع الجمعي د اجتم د موع ة أو اإلعالن عن تحدی وائم المالي لق

ى       ة المصرف عل دم ممانع ى ع ل الحصول عل ة قب وائم المالي رار الق دف إق به

  . اعتمادها

-  

  -):القوائم المالية (الحسابات الختامية 

ى        ة المصرف عل دم ممانع ى ع وك الحصول عل ى البن ة  عل ة العمومي الميزاني

ا قبل ) قوائم الماليةال(للبنك  اإلرباحالدخل وحساب توزیع  السنویة وبيان  إقراره

ة،      بالنسبة للبشكلها النهائي  ة العمومي ى الجمعي ة لعرضها عل ك  بنوك الوطني وذل

ى أن    ا، عل ة ومرفقاته ابات الختامي تالمه للحس اریخ اس ن ت د م هر واح خالل ش

ات یطلبه   دیالت او توجيه روط او تع ة ش ذ ای ك بتنفي وم البن ا المصرف، وال یق

  .  یسمح ألي بنك بمراجعة المصرف قبل انتهاء هذه الفترة

-  

ة مصدقة من       ة العام تنشر القوائم المالية بشكلها النهائي بعد إقرارها من الجمعي

ة اشهر من     قبل مراقب الحسابات في إحدى الجرائد القطریة اليومية خالل أربع

  .انتهاء السنة المالية
وائم      ویتم نشر القوائم ال ة قطر بجانب الق مالية وفروع البنوك األجنبية العاملة في دول

ة   المالية للبنك االم بشكل موحد مع فروعه في العالم في إحدى الجرائد القطریة اليومي

د    ك بع ة وذل نة المالي ة الس ن نهای هر م ة أش الل أربع ة   خ دم ممانع ى ع الحصول عل

  . دولة قطر حسابات الفرع أو الفروع العاملة فيعلى المصرف 

-  



 -       -    
    البيانات المالية                                                    اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  للموجودات والمطلوبات والحسابات الختاميةالبيان الشهري 
  

            2008سرما/البنوك     
  لعاشرهاالطبعة     

  

ا  ل ألرباحه دم إجراء أي تحوی ي قطر ع ة ف ة العامل وك األجنبي روع البن ى ف عل

  -:الدارتها العامة اال بعد

  .إقفال الحسابات في نهایة السنة المالية  -1 

ة     -2 وائم  المالي ى الق الحصول على عدم ممانعة من مصرف قطر المرآزي عل

  .يالمصدقة من قبل مراقب الحسابات القانون

  . الحصول على موافقة إدارة ضریبة الدخل واعالم المصرف بالتحویل -3

-  

  -  .تزوید المصرف بالتقریر السنوي الموحد للبنك

  -:التغيرات في المعایير المحاسبية  2/5/8

الفقرتين   ا ورد ب ى م ارة ال فحة )  2/5/4(، ) 2/5/3(باإلش ن ) 317(بالص م

   -:االلتزام بالتاليیجب ، التعليمات

ة         -     ایير الدولي ي المع دثت ف ي ح رات الت ع التغي ل بجمي ة العم وك التجاری ى البن عل

ة  اریر المالي داد التق م  )  IFRS(الع اح رق ار االفص ا معي ي )7(ومنه ك ف ، وذل

  . المواعيد التي حددتها المعایير للعمل بهذه التغيرات 

وك التج    -    المية للبن روع اإلس المية والف وك اإلس ى البن رات  عل ع التغي ل بجمي ة العم اری

ي   ذلك ف المية وآ وك االس ة للبن بة والمراجع ة المحاس ایير هيئ ي مع دثت ف ي ح الت

ة  ایير الدولي ا    )  IFRS(المع ة، وعليه ایير الهيئ ا مع ي التغطيه ور الت بة لالم بالنس

م  دولي رق اح ال ار االفص ل بمعي ك العم ي ذل ه ) 7(ف ز ب ا تتمي ع م ب م ا یتناس بم

  . تجات االسالمية من مصطلحات ومخاطر وطبيعة اعمالالمعامالت والمن

ه     ی      ن تاریخ ارًا م ات اعتب ذه التعليم ل به ا     9/1/2008 عم زام به وك االلت ى البن وعل

ي     ة ف ة المنتهي نة المالي ة للس وائم المالي ة والق ابات الختامي داد الحس د اع عن

31/12/2007.  

    -):خاص بالبنوك التجاریة(مات مالية إسالمية القوائم المالية للبنوك التجاریة التي تقدم خد  -3

ة        وك التجاری باإلشارة إلى تعليمات مصرف قطر المرآزي الخاصة بالقوائم المالية الموحدة للبن

  .) 708(إلى ) 683(ة بالصفحات من واالفصاحات الخاصة بها الوارد) الحسابات الختامية(
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دم خدمات    ي تق ة الت وك التجاری ى البن داد  یجب عل د إع الي عن زام بالت ة إسالمية االلت مالي

    -:القوائم المالية الموحدة في نهایة العام واالفصاحات العامة الخاصة بها

روع         3/1 الي للف ز الم ود المرآ ج بن تم دم ك ی دة للبن ة الموح وائم المالي داد الق د إع عن

ًا للعرض    اإلسالمية مع الموجودات والمطلوبات بالقائمة المالية الموحدة للبنك   وفق

المرآز المالي للفروع  ة بعض بنودمع مراعاة خصوصي 684المبين بصفحة رقم 

  -:اإلسالمية على الوجه التالي

ر  - ل اإلسالمي ویتغي ه أرصدة التموی درج ب روض وسلف العمالء ت د ق بن

  . اسم البند إلى قروض وسلف وانشطة تمویلية للعمالء

وك المفتوحة      یتم ادراج اجمالي أرصدة الحسابات  - ة للعمالء أو البن الجاری

وك          دى البن ع العمالء او أرصدة ل لدى فروع البنك اإلسالمية ضمن ودائ

ة ع االدخای ا الودائ ات ام ك ضمن المطلوب دة للبن ة الموح ة المالي ي القائم  ف

وفير (  ل  –ت تم ادراج   ) الج رعية في اربه الش د المض ى عق ة عل القائم

ل    اجمالي االرصدة الخ ات وقب الي المطلوب اصة بها في بند مستقل بعد اجم

ق        تثمار المطل ع االس حاب ودائ وق اص م حق ت اس اهمين تح وق المس حق

ي       ا ف ع آم ذه الودائ ة باصحاب ه ات خاص ًا أي احتياطي ه ایض درج ب وی

  . القوائم المالية للبنوك االسالمية

روع اال         3/2 ات الف ودات ومطلوب ن موج تقل ع كل مس اح بش تم االفص ي  ی المية ف س

ة       ة المالي ات في القائم االیضاحات الخاصة بكل بند من بنود الموجودات والمطلوب

  . الموحدة 

ة            3/3 روع االسالمية بقائم ات الف راد ایضاح مستقل لعرض موجودات ومطلوب یتم اف

ة           ة المالي ًا للقائم دخل وفق ة موحدة لل مالية موحدة للفروع االسالمية للبنك مع قائم

  .هذه التعليماتمن ) 660-659( الصفحتينل للبنوك اإلسالمية بوقائمة الدخ

یتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية لمعامالت الفروع اإلسالمية وسياسات إدارة   3/4
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  . للبنك آكل/المخاطر بها مع بيان آثارها على هيكل وسياسات إدارة المخاطر

ة الشرعية عن مدى سال         3/5 ة الرقاب ر هيئ ة    یتم عرض تقری امالت من الناحي مة المع

  . الشرعية
روع       3/6 ة للف وائم المالي ت الق ا إذا آان ه عم ابات رأی ب الحس ر مراق ي أن یوضح تقری ینبغ

ا         ةصادقة وعادل   ةاإلسالمية تعطى صور   ام الشریعة اإلسالمية في إطار م ًا ألحك وفق

زم با         ة تلت وائم المالي ا إذا آانت الق ة الشرعية وعم ة الرقاب ة   تقرره هيئ ات القانوني لمتطلب

  . وبتعليمات مصرف قطر المرآزي
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  احتساب وتوزيع األرباح بين المودعين:ثانياً
  والمساهمين في البنوك اإلسالمية 

  
االلتزام بالتعليمات   والفروع اإلسالمية للبنوك التجارية يجب على جميع البنوك اإلسالمية

  -:التالية عند احتساب وتوزيع األرباح بين المودعين والمساهمين

  :طريقة توزيع األرباح  -1

نة صافي ا   1/1 ة الس رادات والمصروفات في نهاي ود حساب اإلي ع بن ق من جمي ربح المتحق ل

  0المالية هو صافي الربح القابل للتوزيع بين المودعين والمساهمين

ة        1/2 دة اليومي اس األرص ى أس ربح عل ن صافي ال ودعين م افي حصة الم اب ص تم احتس ي

ك ا    د خصم حصة مضاربة البن ة وبع نة المالي الل الس ودائعهم خ ن  ل ا والمعل ق عليه لمتف

  0عنها

اح     1/3 ع أرب ورة أو دف ع المكس اح ألصحاب الودائ ع أرب دم دف ك ع رر البن ا ق ة إذا م ي حال ف

ودعين    ين الم ع المكسورة ب اح أصحاب الودائ وزع حصة أرب م ، يجب أن ت منخفضة له

  0والمساهمين بموجب نفس نسب التوزيع بينهما

دات     1/4 ع عائ ك توزي وز للبن ع يج نوية رب ت      س ة تح ديري آدفع كل تق ودعين بش ى الم عل

ام     رادات والمصروفات الع ع سنوي للبنك     الحساب اعتمادًا على حساب اإلي ، بحيث  الرب

ة الموزعة      بشكل ربع سنوي تخصم األرباح الموزعة على المودعين  اح النهائي من األرب

نة   ة الس ي نهاي يهم ف رف قط     عل ل مص ن قب ع م نوي للتوزي دل الس اد المع د اعتم ر بع

  .المرآزي

ودعين سواء في          1/5 ى الم اح عل ع األرب ع  ال يجوز للبنك توزيع أو اإلعالن عن توزي أي رب

  0إال بعد الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المرآزي  سنوي أو في نهاية السنة

اح     -2 ة من األرب ودعين  ) تحت الحساب  (توزيع دفع ى الم ديم      ( عل ا تق وك المرخص له ى البن إل

  ).سالميةخدمات مالية إ
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اح      رة     ) تحت الحساب  (يرجى العلم بأن الدفعة الموزعة من األرب ودعين عن أي فت ى الم عل

اح        جزئية من السنة   ودعين من االرب د خصم حصة    (يجب اال تتجاوز صافي حصة الم بع

رة    ) مضاربة البنك ك الفت ائر تل اح وخس ة    . وذلك حسب ما يظهره حساب ارب ة رغب وفي حال

ع ار ك توزي ك من خالل  ادارة البن راء ذل ه يمكن اج ك فإن د عن ذل ودعين تزي ى الم اح عل ب

ل ذل  ك مقاب ه ال يجوز للبن ى ان رة عل ك الفت ك لتل اوز  كتخفيض حصة مضاربة البن ان يتج

اح        ودعين من االرب د احتساب حصة الم نسب مضاربة البنك المعلن عنها في بداية العام عن

  ).12/2005(للفترات االخرى من نفس السنة

  -:تحمل الخسائر -3

تج عن سوء تصرف    3/1 د ن ائر ق ود المصروفات أو الخس د بن ا ثبت أن أح ة إذا م ي حال ف

زي أو   ر المرآ ـرف قط ات مص ه أو لتعليم ه للوائح ة مخالفت ك نتيج ن البن دي م وتع

لألعراف المصـرفية السليمة ، يجب أال يتحمل المودعين بهذه المصروفات والخسائر ،  

رف قطر المرآزي، وآذلك عدم تحميل المودعين باي جزء من  ويرجع تقدير ذلك لمص

ه  ة تعليمات ة مخالف ا نتيج زي عليه رف المرآ ـا المص ي يفرضه ة الت ات المالي الغرام

  .  باعتبارها خسائر ناتجة عن التعدي والتقصير التي يتحملها البنك

تم   في حالة إذا ما أظهرت نتائج أعمال البنك في نهاية السنة المالية صا   3/2 ائر ، ال ي في خس

تحميل أصحاب الودائع بأي حصة من هذه الخسائر ، إال حسب ما يقرره مصرف قطر  

المرآزي بهذا الشأن باعتباره ولي األمر المسؤول عن تقدير مدى مسؤولية إدارة البنك   

  0ال يخالف أحكام الشريعة اإلسالمية عن هذه الخسائر وبما
  -:ين نسبة المضاربة والعقود مع المودع -4

ن حصة        4/1 لها م ي يحص بة المضاربة الت اح ونس ع األرب ة توزي د طريق ك تحدي ى البن يجب عل

ودعين مع اإلعالن عن نسبة المضاربة في         المودعين من األرباح في العقود المبرمة مع الم

  . بداية آل سنة وتعديل العقود بما يتوافق مع هذه التعليمات

  من حصة مضاربته لدعم حصة أرباح المودعين بشرط يمكن للبنك التنازل عن أي جزء    4/2
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ك في     ة في    الالحصول على تفويض بذلك من الجمعية العمومية واإلفصاح عن ذل ات المالي بيان

  0نهاية العام

  نماذج الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المرآزي -5

  .من  هذه التعليمات)  389-388(تتابع من باب البيانات الدورية صفحة    
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  تعليمات إضافية : ثالثاً
  

  
قبل اإلعالن عن توزيع أي أرباح على المساهمين أو إصدار آتب    يجب على جميع البنوك   -1

  -:بهذا الشأن إلى سوق الدوحة لألوراق المالية أو إلى أي جهة أخرى مراعاة مايلي

عتماد مصرف قطر المرآزي لجميع المخصصات الخاصة بموجودات البنك وصدور    إ  -

  . ب من المصرف يحدد تلك المخصصات بشكل نهائيآتا

ررة من              - ال المق ة رأس الم زام بنسبة آفاي وق المساهمين لاللت ة حق تحقق البنك من آفاي

  . المصرف في جميع األوقات

ى                 انون مصرف قطر المرآزي عل واد ق ررة في م علمًا بأنه سيتم فرض الجزاءات المق

  . 1/2004البنوك المخالفة 

التي تقضي    2006لسنة  ) 33(رقم  من قانون مصرف قطر المرآزي) 66(د بالمادة التقّي  -2

ك نتيجة لتسوية         البنك تملكبعدم  ان ذل ر مباشر إال إذا آ أي من أسهمه بشكل مباشر أو غي

ا،        اريخ تملكه ن ت دًء م نتين ب الل س ا خ تخلص منه وال يجب ال ع األح ي جمي ة، وف مديوني

ك ش     وز للبن ك يج ن ذل تثناًء م اوز  واس بة ال تج وابط   % 10راء نس ًا للض همه وفق ن أس م

  .162من صفحة  7المحددة بالفقرة 

ك       أعدم قيام البنك بإعطاء النصح والمشورة للعمالء عن        -3 ؤثر ذل سهم البنك نفسه حتى الي

  . على سعر سهم البنك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

د  -4 ة        ع وق الدوح ي س ة ف هم المتداول ي األس ل ف الء للتعام دة للعم ة جدي رح أدوات مالي م ط

ات      Forward الجل Optionلألوراق المالية مثل عمليات الخيارات  ذه العملي ا من ه أو غيره

  .وذلك حتى إشعار آخر

مصرف قطر المرآزي عند الرغبة في إصدار   من  الحصول على عدم الممانعةعلى البنك   -5

اط        أورا ل النش رى لتموي ة أخ ندات أو أوراق تمويلي داع أو س هادات إي ة أو ش ق تجاري

  . المصرفي 
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  مختلفةمصرفية أمور : الثامنالفصل 

  

   -:جرائم اختالس  -1

ع   1/1 على آل بنك إخطار مصرف قطر المرآزي فور علمه بوقوع أي جريمة اختالس تق

ك ال يخل    أن ذل ئولية   يعلى أموال البنك متضمنًا أسماء األشـخاص المتهمين علمًا ب مس

  .منيةالبنك من مراعاة القوانين السارية وإخطار الجهات األ

   -:األتي بإتباعلتفادي مخاطر جرائم السرقة نوصي   1/2

ة ذات           -       امالت المالي دفع األخرى في المع حث العمالء بضرورة استخدام وسائل ال

  . قدر المستطاع اآلليالمبالغ الكبيرة، والصرف 

هم           - ي تعرض رة لتالف الغ آبي حب مب ون بس ذين يقوم الء ال اآن للعم يص أم تخص

  . اآلخرينالتالي لعملية السرقة من للمراقبة وب

  -):البنوك الوطنية( األنشطة المراد قيامها خارج قطر -2

لطات    ة األم والس ي الدول رافية ف ـلطة اإلش ين السـ اور ب اون والتش ات التع رًا لمتطلب نظ

اإلشرافية في الدولة المضيفة، فقد تقرر أن يقوم آل بنك بإخـطار مصرف قطر المرآزي      

موافقته الخطية مسبقًا على أية خطط أو أنشطة يعتزم القيام بها في الخارج  والحصول على 

ة        ة أو شرآة تابع ل أو وحدة خارجي رع أو مكتب تمثي ة  مثل فتح أو إغالق ف ك   أو زميل وذل

  0قبل إجراء أية اتصاالت مع السلطات الرقابية المصرفية أو المالية في الدول األخرى

  -:النقـد -3

  0ت إدارية داخلية مكتوبة بخصوص تداول وحفظ النقد وشبه النقديجب وضع سياسا    

  -:العقود المبرمة مع العمالء -4

ود         ة العق مية لكاف ة الرس ي اللغ ة ه ة العربي ون اللغ اة أن تك وك مراع ع البن ى جمي ب عل يج

المبرمة مع العمالء  داخل قطر والمتعلقة بأي شكل من أشكال التعامل معهم، وفي حالة إبرام 

و ة يجب أن يصحب     عق ة واإلنجليزي ة العربي ة باللغ اذج مزدوج تخدام نم ة واس ة أجنبي د بلغ

ك            ام تل ة هي األساس في تفسير أحك ة العربي ى أن تكون اللغ النص ترجمة باللغة العربية عل

  . العقود
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   -:التأمين  -5

ين لصالح  يجب التعامل مع شرآات التأمين المسجلة محليًا في قطر عند القيام بإجراءات التأم

  . وعلى البنوك تصحيح أوضاعها حسب هذه التعليمات. البنك

  -):2بازل (تجميع معلومات متعلقة باتفاقية   -6

ة             ازل الثاني ة ب يًا في تطبيق اتفاقي ات تشكل عنصرًا أساس نظرًا ألن قاعدة المعلومات والبيان

ع  ي تجمي دء ف وك الب ى البن ه يجب عل ا، فأن ة منه اذج المتقدم ة وخاصة النم ات التاريخي البيان

ليمة    ات بصورة س اطر العملي ذلك مخ ة وآ ازل الثاني ة ب ة باتفاقي ة ذات العالق ة والكمي النوعي

ة المعلومات بحيث يسهل الرجوع       ا ودقيقة وتخزينها في أنظم ة     إليه ارًا من بداي ك اعتب ، وذل

  . 2000عام 

  -:الشخصية إلثباتالمستند الرسمي الوحيد   -7

س  رار مجل ى ق اء عل م بن وزراء رق نة  6ال رقم  1995لس ية أو ال ة الشخص أن البطاق بش

ة        "الشخصي  م البطاق ات رق زام بإثب ر االلت ة قط ي دول ة ف وك  العامل ع البن ى جمي ب عل يج

د  تند الرسمي الوحي اره المس يالد باعتب ى شهادة الم دون عل رقم الشخصي الم الشخصية أو ال

ات الق      إلثب ة ب امالت الخاص ع المع ى جمي ية عل دم    الشخص وك وع ا البن ي تجريه طريين الت

  0الشخصية  إلثباتاالعتداد بأي مسـتند آخر 

اءلة              ًا يكون محًال للمس ه آنف زام المنصوص علي وك االلت املين في البن آل من خالف  من الع

  .اإلدارية ويوقع عليه الجزاء التأديبي المناسب وفقًا لألنظمة القانونية المتبعة 

   matic EnrolmentAutoتسجيل التلقائي ال -8 

ل      أوالعمالء في بعض الخدمات  بإشراكتقوم بعض البنوك  ل تأجي ة مث البرامج بصوره تلقائي

  . التأمين أوالقروض  أقساط

  .الخدمات أوفي هذه البرامج  إشراآهميجب على آل بنك الحصول على موافقة العميل قبل   

  -:دعم انشطة االتحاد العربي للمكفوفين  -9

ى    النظر ال ة ذوي االحتياجات ب ي خدم وفين ف ي للمكف اد العرب ه االتح ذي يلعب ام ال دور اله ال

ه القطاع     وم ب الخاصة من المكفوفين على مستوى العالم العربي وتأآيدا للدور الرائد الذي يق
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ة    ايا االجتماعي ة القض ي خدم واطن، المصرفي ف ة    للم وك العامل ة البن ن آاف و م ا نرج فانن

ذي يراسه د    بالدولة اتخاذ ما تراه وفين ال ي   .مناسبًا لدعم جهود االتحاد العربي للمكف د عل خال

ق        اب المرف ي الخط وارد ف و ال ى النح ك عل ي وذل يم ب النعيم اريخ  9/2008تعم ت

20/1/2008.  

   -:تحذير من اختراقات لألنظمة االلكترونية للبنوك -10

أمن     يوجه مصرف قطر المرآزي عناية البنوك إلى وجود تقرير على احد المواقع الخاصة ب

ات   ة المعلوم د  ""http://www.itp.net/news/details.php?id=16773&calegory=nتقني يفي

  . بتعرض بعض البنوك في أحدى الدول الخليجية الختراقات أمنية ألنظمتها االلكترونية

ر ال     ل مصرف قط المة   يأم ن س ق م ذر، وان تتحق ة والح وك الحيط وخى البن زي أن تت مرآ

  .أنظمتها االلكترونية وآفاية اإلجراءات التحوطيه للحماية من هذه االختراقات

  -:الكترونية أجهزةبواسطة  اآلليالصراف  أجهزةسرقة  -11

م ج أد           ة رق ن الدول از أم اب جه ن آت ل م ى آ ارة إل اريخ   20/1/179/س/م س/باإلش بت

ي في          22/3/2006 زة الصراف اآلل ال لسرقة أجه والمتعلق بالمعلومات الخاصة باالحتي

م      ا رق ى تعميمن رين، وإل ة البح ين    ) 34/2004(مملك خاص المتهم بعض األش ق ب المتعل

زة        ض األجه ب بع ى ترآي د عل وك تعتم ى البن ال عل ي االحتي دة ف رق جدي ار ط بابتك

ي لسرقة     ات     والكاميرات على ماآينات الصراف اآلل ات الخاصة بالبطاق المعلومات والبيان

  .البنكية للعمالء
زة     ى أجه تمر عل التفتيش المس ام ب ى القي ل عل ذر والعم ة والح وخي الحيط رى ضرورة ت ن

ا         زة أو بجواره ذه األجه ي ه ه ف زة غريب افة أي أجه دم إض ن ع د م ي للتأآ الصراف اآلل

  .لك األجهزةوأحكام إجراءات الرقابة الداخلية واألمنية واآللية على ت

  -:ىءرتحديد وتسمية منسقي الطوا -21
من    ارض د     إط اطر، فق ل المخ وارىء لتقلي االت الط ة ح زي لمواجه رف المرآ ط المص خط

ة            وك العامل رف والبن ين المص يق ب ه التنس ون مهمت رف تك ل بالمص ق عم كيل فري م تش ت

ي  الب وارىء والت االت الط ي ح ك ف ة وذل ات الحكومي وزارات والمؤسس ة وال تدعي دول تس

  . التنسيق مع الجهات المعنية
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وارىء      ي للط ق رئيس مية منس ى تس ذا يرج ديل  Primary contingency officerل ر ب وآخ

Secondary Contingency officer  بحيث يتم التنسيق ووضع برنامج وأسلوب العمل وخطة

د    ل الموح ة للعم قي     Contingency action planموثق ماء منس يم أس تم تعم وف ي  وس

  . الطوارىء بما فيهم منسقي طوارىء مصرف قطر المرآزي على جميع البنوك

  :*التحايل على أجهزة الصراف اآللي -31

راف     زة الص ى أجه ل عل اوالت التحاي ن مح ة ع ي وزارة الداخلي الغ ممثل ى إب يرج

اخن     ط الس ى الخ ة، عل اف الحال د اآتش رة عن ع مباش اط البي ي أو نق ) 5466373(اآلل

  .ساعة 24وعلى مدار 

تخدام عن         ى اس ة، يرج ي وزارة الداخلي ع ممثل يق م ن التنس د م د وولمزي اني البري

  االلكتروني
  msalah@moi.gov.qa   وeacd@moi.gov.qa  

  -:محاولة احتيال -41

ة     ة بدول وك العامل د البن ن أح الغ م ى ب زي تلق ر المرآ رف قط أن مص م ب ى العل يرج

ر خط        ن تزوي ة ع ال ناتج ة احتي ن محاول ر ع ن   قط ادر م مان ص  Abbeyاب ض

National Financial Bank  الح ي  Multi Trade Investment Servicesلص والت

ا  أ اد ممثليه ا          ف ر وله ة قط ي دول جلة ف رآتهم مس م أن ش ك به اع إدارة البن دى اجتم ل

اس         ارات واأللم ة والعق االت الطاق ي مج دة ف تثمارات عدي ك    ، اس د إلدارة البن ا تأآ آم

ك م ن البن ري م تند  القط ه مس ه وأن واردة ب ات ال حة المعلوم دم ص مان ع اب الض در خط ص

  .مزور يهدف لالحتيال وتم تداول تلك المستندات مؤخرًا بشكل متكرر 

ي            ن التقص د م ذر والمزي ة والح ذ الحيط رورة أخ ى ض زي إل رف المرآ ه المص وينب

  .والتحقق والتأآد من صحة المستندات تفاديًا ألي عمليات تزوير أخرى محتملة 

  

  

  

  



 -       -    
        أمور مصرفية مختلفة                                                               اإلشراف المصرفيتعليمات  -الباب السابع

  

            2008مارس/ البنوك      
  العاشره الطبعة

  

  

  2/11/2006في )) جرائم االقتصاديةقسم مكافحة ال(إجتماع ممثلي وزارة الداخلية، إدارة البحث الجنائي ( 15/11/2006تاريخ  164/2006تعميم *
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   مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب :الفصل التاسع
  

  

م          انون رق بشأن مصرف قطر المرآزي      2006لسنة  ) 33(بعد االطالع على المرسوم بق

م   2002لسنة ) 28(والقانون رقم  لسنة  ) 21(بشأن مكافحة غسل االموال والمرسوم بقانون رق

م  2003 انون رق ام الق ض احك ديل بع نة ) 28(بتع وال  2002لس ل االم ة غس أن مكافح بش

وك المرخصة         2004لسنة ) 3(والقانون رقم  ع البن زم جمي رر أن تلت بشأن مكافحة االرهاب تق

  -:من مصرف قطر المرآزي بالتعليمات التالية

  -:تعاریف: أوًال
ات       :غسل األموال وال ناتجة عن عملي إدخال أو تحويل او التعامل مع أي ام

  .شروعهمشبوهة المصدر او غير م

ال      :تمويل االرهاب ل االعم ي تموي رى ف ول اخ وال أو أص تخدام أي ام اس

  .اإلرهابية او المنظمات اإلرهابية

اد         :العميل العارض ر معت رر او غي ر متك كل غي ك بش ع البن ل م ل يتعام عمي

  . وربما لمرة واحدة والتربطه بالبنك عالقة مستمرة

ة او السيطرة     الطب) االشخاص (الشخص   :المستفيد الحقيقي يعي صاحب الملكي

ه        ة عن ات نياب تم العملي ذي ت الفعلية على العميل او الشخص ال

ه  يطرة فعال ذين يمارسون س ا يتضمن ايضًا االشخاص ال آم

  .على شخصية اعتبارية 

ا             :البنك الوهمي ة التي تأسس فيه ادي في الدول ه وجود م يس ل ذي ل البنك ال

ع الي  ا واليتب ه منه ى ترخيص ل عل ة وحص ة بنكي مجموع

  .خاضعه لرقابة فعاله

ى       تحويل الحزمة الواحدة لة ال ردة مرس ة مف ويالت برقي دة تح ن ع ف م ل مؤل تحوي
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ين         ه لصالح اشخاص مختلف د تكون محول ا ق ه ولكنه  البنك ذات

  ) مستفيدين متعددين ( 

ذين   خاص ال االش

يعرضون البنك لمخاطر  

  :بحكم مناصبهم

ة    هم االشخاص الذين يشغ ة االجنبي لون وظائف عليا في الدول

ئولين   يين والمس ات والسياس دول والحكوم اء ال آرؤس

ائيين     ئولين القض توى والمس ي المس وميين رفيع الحك

ائالتهم       راد ع ية واف زاب السياس ئولو االح كريين ومس والعس

  .حتى الدرجة الثالثة

يم خارج قط       :عميل غير مقيم ذي يق اري ال أو / ر والشخص الطبيعي او االعتب

ياحة  (المتواجد بالدولة بشكل مؤقت   ى سبيل    / للس ارة عل للزي

  )المثال

ة          -:الحوالة البرقية دار الحوال ب إص ن طال ة ع رى نياب ل تج ة تحوي أي عملي

اري( ي أو اعتب خص طبيع ائل ) ش ك بوس الل البن ن خ م

الكترونية بهدف إتاحة مبلغ من المال لشخص مستفيد في بنك 

تف    ان المس واء آ ر س ان     آخ ه أو آ ل ذات ب التحوي و طال يد ه

  .شخصًا آخر

ة        :العناية المخففة ن هوي ق م راءات التحق ن بعض إج ي ع ا التخل د به ويقص

  .العميل 

   -:نطـــاق التطبيق: ثانيًا
  

زي              ر المرآ رف قط ن مص ة م وك المرخص ع البن ى جمي ات عل ذه التعليم ق ه تطب

ا،  ة له ة التابع رآات المالي ارج والش ي الخ ا ف ات  وفروعه تالف االلتزام ة اخ ي حال وف

ات     ق االلتزام يفه تطب ة المض ي الدول ة ف ك المطبق ن تل ات ع ذه التعليم واردة به ال

  . االشد الى المدى الذي تسمح به القوانين واالنظمة السارية في الدوله المضيفه

ول       د او تح ن ان تح ود يمك ع او قي ة موان زي بأي ر المرآ رف قط ار مص ب اخط ويج

  .التعليمات دون تطبيق هذه
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   -:سياسة قبول العمالء: ثالثًا  
ل         ة العوام ا آاف ى فيه الء يراع ول العم حة لقب ة واض ع سياس ك وض ى البن ين عل يتع

اط  ل ونش ة بالعمي لة    هالمتعلق رى ذات ص رات اخ ة مؤش ة واي ابات المرتبط والحس

الء  اطر العم ات       . بمخ ب درج الء حس ًا للعم فاًً وافي ة وص مل السياس ى ان تش عل

  .طر المرتبطة بهمالمخا

   -:العنایة الواجبة بشان العمالء:  رابعًا
  القواعد العامة  -1

ولي         1/1 الء مجه ع عم ل م ابات او التعام تح حس دم ف ك ع ى البن ين عل يتع

  .الهوية او بأسماء صورية أو وهمية 

ي وان           1/2 تفيد الحقيق ل والمس ة العمي ى هوي رف عل ك التع ى البن ب عل يج

  .العميل شخصًا طبيعيًا او اعتباريًا يتحقق منها سواء آان

الء     1/3 أن العم ة بش ة الواجب راءات العناي اذ اج ك اتخ ى البن ب عل يج

   -:والمستفيدين الحقيقيين وذلك في الحاالت التالية

  .انشاء عالقة عمل مستمرة مع العمالء الجدد - أ

ة  - ب ه عارض راء عملي ة(اج دو مرتبط ات تب دة عملي ة ) او ع بقيم

 . ق او مايعادلها بالعمالت االجنبية.الف ر) 75(تجاوز 

ي      -ج ات الت ة البيان ة او آفاي دى دق أن م ك بش دى البن ك ل وافر الش اذا ت

  . تم الحصول عليها بخصوص هوية العميل

  . وجود اشتباه في حدوث عملية غسل اموال او تمويل ارهاب -د

تيفاء    1/4 ل اس ات قب ة عملي ذ اي ل او تنفي ة عم ي عالق دخول ف وز ال ة اليج العناي

  .الواجبة طبقًا لالجراءات المنصوص عليها في هذه التعليمات

ة              1/5 د اقام ا بع ى م ل ال ة العمي ن هوي ق م ة التحق ل عملي ك تأجي وز للبن يج

ون            ن وان يك ت ممك رع وق ي أس ق ف ك التحق تم ذل رط ان ي ل بش ة العم عالق

يطر  اك س ون هن ل وأن يك ير العم ات س روريًا لمتطلب ك ض ى  ةذل عل
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  .االموال وتمويل االرهاب مخاطر غسل

تيفاء          1/6 ن اس ه م دم تمكن ل وع ع العمي ل م ة عم ي عالق ك ف ول البن ة دخ ي حال ف

دة     الغ وح ي اب ر ف ة والنظ ذه العالق اء ه ه انه ب علي ق فيج راءات التحق اج

د   ا بالبن وص عليه راءات المنص ا لإلج ورًا وفق ة ف ات المالي المعلوم

  ). سابعًا(

ديث بي  1/7 ك تح ى البن ب عل ة يج فة دوري ل بص ة العمي ى هوي رف عل ات التع ان

ل   ى آ د اقص ى   )  5( وبح ل وعل اطر العمي ة مخ اة درج ع مراع نوات م س

وافر        ة ت ي حال ذا ف اطر وآ ة المخ ب درج دة بحس ذه الم يض ه تم تخف أن ي

رورة        ع ض ه م ل ذات ي العمي ات او ف ات او المعلوم حة البيان ي ص ك ف الش

تف      دد المس ل يح ن العمي رار م ى اق ول عل ك   الحص ار البن ي واخط يد الحقيق

تندات      ك بالمس د البن د بتزوي ية والتعه ه الشخص ي بيانات ر ف ن أي تغيي ع

  . المؤيدة لذلك

   -:اجراءات التعرف على هوية العميل -2

     -:يجب على البنك استيفاء المستندات التالية آحد ادنى  

2/

1  

  -:الشخص الطبيعي 

م    مل االس ل وتش ة العمي ى هوي رف عل ات التع وان   بيان ل وعن ل للعمي الكام

ية       ه والجنس ل ومكان وان العم ة وعن اتف والمهن م اله دائم ورق ة ال االقام

ين   ريين والمقيم ية للقط ة الشخص م البطاق ر  (ورق واز لغي م الج ورق

ين ن    ) المقيم رض م ل والغ وان الكفي م وعن يالد، واس ل الم اريخ ومح وت

  .التعامل واسماء المفوضين بالتعامل على الحساب وجنسياتهم

2/

2  

   -:الشخص االعتباري

اري        خص  االعتب م الش مل اس ل وتش ة العمي ى هوي رف عل ات التع بيان

رآة( ة/الش ان    ) المؤسس اريخ ومك اط، ت وع النش اري، ن جل التج ات الس بيان

اب    ى الحس التوقيع عل ين ب ماء المفوض ال، اس يس، رأس الم التأس
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ل، حج ن التعام رض م وان، الغ ف، العن ام الهوات ياتهم، ارق م وجنس

ة          ي حال ة ف ة الفردي احب المؤسس وان ص م وعن ه، اس ال المتوقع االعم

ة       ي حال امين ف رآاء المتض اوين الش ماء وعن ة، اس ات الفردي المؤسس

ن         تهم ع د حص ذين تزي اهمين ال اوين المس ماء وعن امن واس رآات التض ش

  .من رأس المال في الشرآات المساهمة%) 10(

   -:اجراءات التحقق من هوية العميل -3

3/

1  

  -:الشخص الطبيعي

د  ي البن واردة ف ات ال ن البيان ق م ب التحق ًا(يج رة ) رابع ن ) 2/1(فق م

مية موقع         ائق الرس ن الوث خة م اظ بنس ى،  واالحتف ول عل الل الحص  ةخ

ب       ا يج ل آم ق االص ا طب د أنه ا يفي تص بم ف المخ ن الموظ ة م ومؤرخ

اتورة    ورة لف ى ص ول عل ل الحص دائم مث كن ال وان الس ن عن ق م التحق

تم    ةثحدي ره ي ن الح حاب المه بة الص اتف وبالنس اء او اله الكهرب

ول     تم الحص ا ي ة،  آم ة المهن رخيص مزاول ن ت ورة م ى ص ول عل الحص

ة       ي االهلي خاص ناقص انوني لألش ل الق ى الممث ة عل تندات الدال ى المس عل

  ). مثل القّصر(

3/

2  

  -:الشخص االعتباري

د   ي البن وارده ف ات ال ن البيان ق م ب التحق ًا(يج رة ) رابع ن ) 2/2(فق م

اري    جل التج ن الس ل م ن آ دقة م خة مص اظ بنس ول واالحتف الل الحص خ

احب    ية لص ق الشخص تند تحقي ذا مس يس وآ د التأس ي وعق ام االساس والنظ

ن  تهم ع د ملكي ذين تزي رآاء ال امنين ، والش رآاء المتض أة والش المنش

ن       % 10 ول ع تم الحص ا ي اهمة، آم رآة المس مال الش ن رأس م

تندات ال ل المس اب مث ى الحس ل عل خاص بالتعام ويض االش دة لتف مؤي

ية       ق الشخص تندات تحقي ذا مس رفي وآ مي أو المص ل الرس التوآي

  .الخاصة بهم 
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   -:البنوك المراسلة -4

د            4/1 لة عن وك المراس ة بشأن البن ة الواجب ات العناي ى البنك تطبيق متطلب يجب عل

   -:انشاء عالقة معهم ويستلزم ذلك مراعاة االتي

دم  - أ ة  ع وك وهمي ع  بن ة م ة عالق ي أي دخول ف ة  أوال ات مالي ع مؤسس م

  .تتعامل مع بنوك وهمية

ة عمل        - ب والسمعة   هجمع معلومات آافية عن البنك المراسل بشأن طبيع

 . التي يتمتع بها والرقابة التي تتم عليه

والتأآد من  اإلرهابوتمويل  األموالالرقابة لمكافحة غسل  أنظمةتقييم  -ج

  .اليتهاآفايتها وفع

  .الغرض من فتح الحساب -د

  . الرئيسية األنشطة -هـ

ل السلطة     إلشرافالتأآد من خضوع البنك المراسل  -و رقابي فعال من قب

  .الرقابية

ا  -ز ل         إذام ات غس أن عملي ق بش ع لتحقي ع أو يخض د خض ك ق ان البن آ

  . أو ألي إلجراء رقابي في هذا الشأن اإلرهابتمويل  أو األموال

ب  4/2 ك او      يج ع أي بن ة م دء العالق ل ب ة قب راءات التالي ق اإلج ك تطبي ى البن عل

   -:مؤسسة مالية مراسلة

  .ةالعليا قبل إنشاء العالق اإلدارةالحصول على موافقة  -أ  

  . تحديد مسئولية آل من البنك والبنك المراسل  -ب

  . توثيق مستنديًا -ج  

  -:الجهات التي التهدف للربح -5     
  

ى   ة،          يجب عل ات والمؤسسات الخيري ة للجمعي ديم خدمات مالي انية البنك عدم تق ، اإلنس

   -:التالية اإلجراءاتبعد استيفاء  إالالتعاونية والمهنية التي ال تهدف لتحقيق الربح 

استيفاء بيانات التعرف على هوية الجهة مثل اسم الجمعية او المؤسسة، الشكل   5/1
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الفروع، نوع النشاط، تاريخ التأسيس، اسماء  القانوني، عنوان المقر الرئيسي و

ام الهواتف ، الغرض من  ياتهم، ارق ى الحساب وجنس المفوضين بالتعامل عل

تح      ى ف ة عل ة المختص ة الجه تخداماتها وموافق ا واس ادر امواله ل ومص التعام

لطة المختصة    ا الس ات اخرى تتطلبه ة معلوم ك واي دى البن وزارة (الحساب ل

  ).ماعية او الهيئة القطرية لالعمال الخيريةالعمل والشؤون االجت

تندات     5/2 ق المس التحقق من وجود الجمعية او المؤسسة وآيانها القانوني عن طري

  . الرسمية وما تتضمنه من معلومات 

ة او المؤسسة        5/3 ويض من الجمعي ى وجود تف الحصول على المستندات الدالة عل

ى الحساب    ى ضرورة التعرف     لألشخاص المفوضين بالتعامل عل باالضافة ال

ل          ة العمي ى هوي رف عل راءات التع ًا الج ل طبق وض بالتعام ة المف ى هوي عل

  .  المنصوص عليها في هذه التعليمات

تقبلية     5/3 ة المس ة العالق ى طبيع رف عل ة والتع ات الخيري ات الجمعي ة عملي مراقب

  خاصة الدول والمنظمات المستفيدة

  -:حاالت العناية المخففة -6

ق    6/1 ك تطبي وز للبن راءاتيج االت       اإلج الء للح أن العم ة بش ة الواجب ة للعناي المخفف

  -:التالية

وزارات   -أ زةال س  واألجه دول مجل ة ب بة الحكومي رآات ش ة والش الحكومي

  .التعاون الخليجي

  .المؤسسات المالية المرخصة من دول مجلس التعاون الخليجي  -ب

ة    -ج رآات المدرج واقالش ي     األوراق بأس اون والت س التع دول مجل ة ب المالي

  .تطبق معايير إفصاح تعادل معايير سوق الدوحة لألوراق المالية

ة   إذا 6/2 ة العملي اوز قيم م تتج ة  أول ات المرتبط ف) 75(العملي ن .ر أل ق يمك

  . االآتفاء بالحصول على اسم العميل ووسيلة االتصال به

ة بشأن     المخففة اءاتاإلجريجب على البنك الذي يرغب بتطبيق  6/3 ة الواجب للعناي
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ره        ًا فق د رابع ب البن ل حس نيف العمي ت تص ا يثب اظ بم الء االحتف ) 6/1(العم

  .أعاله

د          6/4 لة المحددة بالبن وك المراس ى البن ة عل ة المخفف ًا  (اليجوز تطبيق العناي ) رابع

  ).4(الفقرة 

ق   6/5 وز تطبي راءاتاليج ة الواجب  ةالمخفف اإلج أن  ةللعناي الء بش وافر  إذاالعم ت

  .اإلرهابتمويل  أو األموالالذي ينوب عنه في غسل  أوالشك بتورط العميل 

   -:العناية المشددة للعمالء مرتفعي المخاطر -7

ك وضع  - ى البن راءاتيجب عل ة  إج اطر العالي ة المخ ن فئ الء م ى العم دده عل مش

  :وهم

   -:العمالء غير المقيمين   7/1

  .لي لدى تطبيق اجراء التعرفحيث يجب مراعاة ماي
  التعرف على الغرض من التعامل -أ

  .سريان تأشيرة دخول البالد عند بدء التعامل -ب

  .الحصول على صورة من مستند الهوية -ج

ر او   - د   الحصول على مستند تأسيس الشخص االعتباري مصدق عليه من بلد المق

  . سفاره تلك البلد بدولة قطر

ة       الحصول على مستند ا -هـ ه من الجه ر مصدق علي د المق لتسجيل او القيد في البل

  . المختصة او من سفارة تلك البلد بدولة قطر

   -:اشخاص يعرضون البنك لمخاطر بحكم مناصبهم 7/2

  .يجب الحصول على موافقة االدارة عند انشاء مثل تلك العالقة •

ى االشخاص   • ي تمكن من التعرف عل ات الت ى المعلوم يجب الحصول عل

ين يعرضون البنك لمخاطر بحكم مناصبهم سواء من خالل المعلومات      الذ

ات المنشوره والمتاحة للجمهور بوسائل        المقدمة منهم مباشرة او من البيان

  .االعالم المختلفة
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ل     • وال العمي ى أم يجب لدى تطبيق اجراءات العناية الخاصة بهم التعرف عل

  .ه والمستفيد الحقيقيتومصادر ثرو

اف  • ة اآتش ي حال ذين     ف الء ال ن العم بح م اليين اص الء الح ن العم ان أي م

ا    ة آم يعرضون البنك لمخاطر بحكم مناصبهم يتعين تصنيفه ضمن هذه الفئ

  .يجب الحصول على موافقة االدارة العليا على استمرار التعامل معه 

تمر وبصور    • كل مس ب بش ك ان يراق ى البن ب عل ع   ةمكثف ةيج ه م تعامالت

    -:تشمل العناية الواجبة بشأنهم مايلي هؤالء العمالء  على ان

  -:ان يتضمن ملف العميل االتي -أ  

  .االجراءات التي اتخذت لتحديد مصدر الثروة ومصدر االموال •

  .طبيعة العالقة المستقبلية الستخدامها في الرقابة المستمرة •

  . مايفيد موافقة االدارة العليا على استمرار العالقة •

لعميل ومصدر ثروته ووظيفته وعنوانه والتحقق من   لوثائق المثبته لدخل اا •

  . المعلومات من مصادر محايدة موثوق بها

  .الرقابة المستمرة من مسئول االلتزام -ب

االشخاص الذين ينتمون الى دول التطبق توصيات مجموعة العمل المالي بصورة   7/3

  -:مناسبة

ة التي ينتمي اليه      ةتكون المخاطر مرتفع ات   ا العمي اذا آانت الدول ل تخضع لعقوب

لمتحدة او ال يتوافر لديها تشريعات آافية لمكافحة غسل االموال وتمويل من االمم ا

  .االرهاب او تشتهر بانتشار الجرائم لديها مثل االتجار بالمخدرات 

تمرة       - ة المس دول والمراقب ذه ال الء ه ع عم ة م راءات العناي ي اج دد ف يجب التش

  .والدقيقه لحساباتهم 

  -:العمليات غير المباشرة 7/4

من  ةيجب تطبيق اجراءات عناية مشددة تشمل المطالبة بتوثيق المستندات المقدم -

  .العميل لدى بدء التعامل معه
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ى             اد عل ا يمكن االعتم ل آم وات إتصال مباشرة مع العمي اك قن يجب ان تكون هن

ات ال    تال زام بالمتطلب ئولية االلت ذه    زآية من طرف ثالث ولكن تبقى مس محددة في ه

  . التعليمات على البنك وليس على أي طرف ثالث

  -:استخدام الوسائل الحديثه 7/5

يرفة    ات الص ا عملي ع      اومنه ب وض دفع، ويج بوقة ال ات مس ة  والبطاق اللكتروني

 .السياسات واالجراءات الكافية لمنع استقاللها في غسل االموال وتمويل االرهاب 

ه من      يجب تطبيق اجراءات عناية مشد تندات المقدم ة بتوثيق المس ده تشمل المطالب

  .العميل لدى بدء التعامل معه

  -:الخدمات المصرفية الخاصة  7/6

ي     ذًا ف ات اخ ذه المنتج اطر ه ل مخ د وتحلي بة لتحدي ات المناس يجب وضع السياس

   -:االعتبار طبيعة هذه الخدمات ومن بين هذه العوامل مايلي

  .ة الخاصةالغرض من طلب الخدمة المصرفي - أ

  . تطور العالقة بين البنك والعميل الحاصل على الخدمه - ب

   -:الرقابة على العمليات   -8

ات            8/1 ه  لكشف العملي ة اعمال ة مناسبة لحجم وطبيع ة رقابي يجب على البنك وضع انظم

ى سقوف  ى أن تشتمل عل ة عل ر العادي اط االنشطة  غي ة او أنم ر العادي رة او غي الكبي

قوف    ون الس ع وان تك لوك المتوق ارج الس ت خ ي تم ات الت م  العملي واع، وحج وان

ا يجب وض   ة  آم ر النقدي ة وغي ات النقدي ة   للعملي ار فعالي دف اختب دقيق به ام للت ع نظ

  .االجراءات المطبقة

   -:يجب ان توفر انظمة الرقابة التعرف على مايلي 8/2

رر اقتصادي          -أ   ا مب ا اغراض واضحة اواليكون له دو له العمليات التي التب

  .واضح

  .للعميل  ةالعمليات الهامة او الكبيرة بدرجة غير معتاد -ب  

  .إلعتيادية من االنشطةاالنماط غير ا -ج       
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ًا آجزء     ) حسب الحجم ( يجب على البنك  8/3 ات الي ى العملي مراعاة الحاجة للرقابة عل

  .من انظمة الرقابة لكشف العمليات غير العاديه

ة  8/4 ة الرقاب فها أنظم ي تكش ة  الت ر العادي ات غي ن العملي ق م ك التحق ى البن يجب عل

  .لعملياتباإلضافة إلى فحص خلفية وغرض هذه ا

ر          8/5 ر غي ة التغي ل خاص طة العمي ي أنش ر ف االت التغي اة ح ك مراع ى البن ب عل يج

  .المتوقع او غير المفسر

ا    ييراع 8/6 ا أو تكراريته ا او نمطه ان حجمه ع اذا آ ات ترتف اطر العملي ك ان مخ البن

  .اليتناسب مع طبيعة نشاط العميل

  الرقابة على اساس المخاطر  -9

ك      ى البن ب عل من        يج اب تتض ل االره وال وتموي ل االم اطر غس م إلدارة مخ ع نظ وض

ات هي     ة فئ ة (تصنيف العمالء حسب المخاطر الى ثالث ويجب  ) متوسطة منخفضة    -عالي

ك، ويراعى            ة تطورات تستدعى ذل د حدوث اي نويًا اوعن درجات س ك ال اعادة النظر في تل

ار مخاطر العملي    ل، مخاطر    البنك لدى اجراء التصنيف االخذ في االعتب ات، مخاطر العمي

  . المناطق الجغرافية ومخاطر المنتجات

  -:الحواالت البرقية: خامسًا
ا عن      ال قطري    5000تسرى تعليمات هذا البند على الحواالت البرقية التي تزيد قيمته ري

  .او مايعادلها بالعمالت االجنبية والتي ترسلها وتستقبلها البنوك 

  الحواالت الصادرة  -1

ى معلومات          ي 1/1 ة بحيث يحصل عل ة الواجب اذ إجراءات العناي جب على البنك اتخ

   -:آاملة عن طالب إصدار الحوالة تشمل 

  .اسم  طالب االصدار  -أ

  *رقم الحساب او الرقم المرجعي في حالة عدم وجود حساب -ب

  رقم البطاقة الشخصية ورقم جواز السفر   -ج

                                                           
 .رقم مرجعي مميزطالب االصدار  هنظام یعطي بموجب نشاءأبالحوالة لدى البنك یقوم البنك  ارإصدفي حالة عدم وجود حساب لطالب  *
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  العنوان   دـ

  )رقم الحساب ان وجد –العنوان  –االسم (بيانات المستفيد   -هـ

  الغرض من التحويل  -و

ًا         1/2 ات طبق ة المعلوم ن آاف ق م راءات التحق ذ اج ك أن  يتخ ى البن ب عل يج

  .الحوالة إرساللإلجراءات المنصوص عليها بالتعليمات قبل 

بالنسبة للحواالت التي ترسل في حزمة واحدة يرفق البنك المصدر رقم حساب   1/3

ك    هاالصدار أو رقم طالب ه وذل المرجعي المميز في حالة عدم وجود حساب ل

  -:شريطة مايلي

ا   -أ ب االصدار المنصوص عليه ن طال ة ع ات الكامل ك بالمعلوم تفظ البن ان يح

  ) 1/1(فقرة ) خامسًا(بالبند 

ة     -ب ة آامل ات المطلوب ي بالمعلوم ك المتلق د البن ى تزوي ادر عل ك ق ون البن ان يك

  . ايام عمل من تاريخ استالم طلب الحصول عليها خالل ثالثة

لطات          -ج ن الس ادر ع ر ص ورًا الي ام تجابة ف ى االس ادر عل ك ق ون البن ان يك

  . الرسمية المختصة يلزمها باطالعها على هذه المعلومات 

يجب على البنك ان يتأآد من ان الحواالت غير الروتينية  ال يتم ارسالها ضمن    1/4

ة   واالت الحزم اطر      ح ن مخ د م أنها ان تزي ن ش ي م االت الت ي الح دة ف الواح

  .غسل االموال وتمويل االرهاب ملياتع

  الحواالت الواردة  -2

ة فع  2/1 ك ان يضع انظم ى البن ة لليجب عل ات ال ي المعلوم كشف عن أي نقص ف

  ).المحول(المتعلقة بطالب التحويل 

ة    يجب على البنك طلب المعلومات غير المستوفاه من   2/2 له للحوال المؤسسة المرس

ة       دير درج تنادًا لتق راءات اس اذ االج ك اتخ ى البن تيفائها عل دم اس ال ع ي ح وف

المخاطر بما في ذلك رفض الحوالة على أن يكون ذلك مؤشرًا يعتد به في تقييم 

زام  ئول اإللت ى مس ا إل ة واحالته ك العملي ي تل تباه ف ود اش دى وج ك لم البن
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  . بالغ الوحدة بذلك للمراجعة وتحديد امكانية إ

   -:التزامات البنك الوسيط -3

3/1 

  

ذ الحوال    ه       ةاذا آان البنك وسيطًا في تنفي ا فان ًا له دون ان يكون مصدرًا او متلقي

ات المرفق     ة المعلوم اء آاف مان بق ه ض ين علي د    ةيتع ا عن احبة له ة مص بالحوال

  .التحويل 

ة   اذا عجز البنك عن االبقاء على المعلومات مرف  3/2 ة بالحوال ة  ( ق ه  ) ألسباب فني فأن

ذه        ال ه ن اآتم ر ع ك بغض النظ ات وذل ة المعلوم تفظ بكاف ه ان يح ين علي يتع

  .المعلومات او نقصها

ين    3/3 ه يتع اذا تلقى البنك الوسيط معلومات غير آاملة عن طالب اصدار الحوالة فأن

  . عليه اخطار البنك المتلقي للحوالة عند القيام بالتحويل

  مسئول االلتزام: سادساًً
ل          -1 ة غس راءات مكافح ة اج ن متابع ئول ع و المس زام ه ن االلت ئول ع دير المس ون الم يك

د مهام   ه وتحدي ي تعيني ى ان يراعى ف اب عل ل االره وال وتموي ات المصرف  هاالم تعليم

  ).302 و199( نصفحتيالفي الواردة 

     -:ييجب ان تشمل اختصاصات  مسئول األلتزام على االقل ما يل  -2

ها          -ا ا وفحص تبه به ة والمش ر العادي ات غي ن العملي ارير ع ات والتق ي المعلوم تلق

ا          ا او حفظه ة به الغ وحدة المعلومات المالي واتخاذ القرار المناسب بخصوص إب

  .على أن يكون قرار الحفظ مبررًا

  .بها  هاالبالغ عن العمليات المشتب -ب

  .التي يتلقاهااالحتفاظ بكافة المستندات والتقارير  -ج

وك         -د ة للبن إلدارة العام ة او ل البنوك الوطني دقيق ب إعداد تقارير دورية تقدم للجنة الت

  .بها  هاالجنبية عن آافة العمليات غير العادية والمشتب

ل          -هـ وال وتموي القوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل االم زام ب التأآد من االلت

  . االرهاب
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ن اال  -و د م ل  التاآ ة غس ة بمكافح ة الخاص راءات الداخلي ات واالج زام بالسياس لت

  .االموال وتمويل االرهاب

وال         -ز وضع خطط وبرامج تدريب مستمرة للموظفين في مجال مكافحة غسل االم

ل عن       دة ال تق رامج لم سنوات بحيث    5وتمويل االرهاب واالحتفاظ بسجالت الب

ة الت    دريب داخل او خارج     تشمل اسماء المتدربين ومؤهالتهم والجه ي قامت بالت

  . قطر 

  -:اجراءات االبالغ: سابعًا
ل أي موظف او      -1 ن قب ا م راءات والضوابط الواجب اتباعه ك وضع االج ى البن يجب عل

واًال هي متحصالت أو     اداري عند االشتباه او توفر لديهم اسباب معقوله لالشتباه في ان أم

ل      عائدات لنشاط اجرامي او عمل غير مشروع وال او تموي او له عالقة بجرائم غسل االم

ة           راءات الداخلي ا لالج ورًا وفق زام ف ئول االلت ابالغ مس زام ب من االلت اب وان تتض االره

  . المعتمدة وان تتضمن آذلك العقوبات عند االخفاق في االبالغ بدون عذر مقبول

ة  اذا تبين لمسئول االلتزام أو نائبه ان تنفيذ أي عملية يتعلق ا   -2 و يمكن ان تتعلق بأي جريم

ى وان       اب حت ل االره وال او تموي ل االم رائم غس ة بج ه عالق روع أول ر مش ل غي أو عم

د     ابالغ وحدة المعلومات الما  ة ارتبطت بأمور ضريبي ًا للنموذج المعتم ورًا وفق ة ف ملحق   لي

  . )410(صفحة ) 3(رقم 

ة عن محاوال         -3 الغ وحدة المعلومات المالي ل    يجب على البنك اب وال او تموي ت غسل االم

  . االرهاب وفقًا للنموذج المعتمد

تفيد           -4 ل او المس اء للعمي وظفين االفش دراء والم س االدارة والم اء مجل ى اعض ر عل يحظ

آانت عن اجراءات االبالغ التي تتخذ   ةالحقيقي بطريق مباشر او غير مباشر او بأي وسيل

  .لمتعلقة بهابشأن العمليات المشتبه بها او عن البيانات ا

   -:حفظ المستندات والسجالت: ثامنًا
ل عن            دة التق اآها لم زم بإمس تندات والسجالت التي تلت وك ان تحتفظ بالمس يتعين على البن

   -:وفقا لما يلي) خمسة عشر سنة(
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ن        -أ رهم م اريين او غي ين واالعتب خاص الطبيعي ا لألش تم فتحه ي ي ابات الت بة للحس بالنس

ك         البنوك والمؤسسات الم ة بتل تندات والسجالت المتعلق اظ بالمس تم االحتف ة االخرى ي الي

  . الحسابات لمدة ال تقل عن خمسة عشر سنة من تاريخ اقفال الحساب

ك            -ب دى البن ابات ل م حس يس له الء ل ذها لعم تم تنفي ي ي ات الت بة للعملي الء ( بالنس عم

تقل عن خمسة عشر    يتم االحتفاظ بالمستندات والسجالت الية عملية لمدة ال) عارضون

  . سنة من تاريخ انتهاء تلك العملية

بالنسبة للعمليات غير العادية والمشتبه فيها فيحتفظ بالسجالت لمدة خمسة عشر سنة او   -ج

  .لحين صدور حكم او قرار نهائي بشأن العملية أيهما اطول

  .سنوات) 5(بالنسبة لسجالت التدريب يتم االحتفاظ بها لمدة  -د

تندات والسجالت   و يتعين      على البنوك تحديث هذه البيانات بصفة دورية وان تضع هذه المس

وانين مكافحة غسل  ام ق ق احك ات المختصة بتطبي تحت تصرف السلطات القضائية والجه

  .االموال وتمويل االرهاب ذات الصلة

   -:التدریب: تاسعًا
املين           دريب مستمرة للع رامج ت ذ ب اءتهم     يتعين على البنك اعداد وتنفي ادة آف ك بهدف زي وذل

وخبراتهم بشأن اجراءات مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب مع ايالء العناية بأن تشمل  

تلك البرامج أساليب غسل االموال وآيفية إآتشافها واالبالغ عنها وآيفية التعامل مع العمالء   

  .المشتبه فيهم

   -: االنظمة والضوابط الداخلية: عاشرًا
ى السياسات        يجب على  -1 ة مناسبة تشتمل عل ة    واإلجراءات البنك وضع أنظم والضوابط الداخلي

ة         ذه التعليمات وللحد من تعرضه للجرائم المالي زام به د من    . الواجب توفرها لاللت ى ان تعتم عل

س االدارة او   وك  اإلدارةمجل روع البن ة لف ة العام ون  األجنبي نويًا وتك ديثها س ا وتح ومراجعته

  . ها من مصرف قطر المرآزيعند طلب ةمتوفر

ول          -2 ايير قب ا من سياسات واجراءات  مع يجب ان تغطي االنظمة والضوابط ومايرتبط به

دريب الموظفين واجراءات          ة، ت ة المستمرة للحسابات ذات المخاطر العالي العمالء، الرقاب

  .آافية لمراجعة طلبات التوظيف للتأآد من الكفاءة وحسن السير والسلوك



-       -  
    غسل األموال وتمويل اإلرهاب مكافحة                                              تعليمات اإلشراف المصرفي     -لسابعالباب ا 

                                                                             

    2008سرما/البنوك       
  العاشره الطبعة 

  

   -:التدقيق الداخلي والخارجي: رأحدى عش
ة فعالي    -1 داخلي مراجع دقيق ال از الت ى جه ة  ةيجب عل ة الضبط والرقاب راءات وانظم االج

ة            ة المالي نويًا للمؤسس اب س ل االره وال وتموي ل االم ات غس ة عملي ي مكافح ة ف الداخلي

ايلزم الستكمال أي نقص      اذ م ة داخل وخارج قطر واتخ ا وشرآاتها التابع ا  وفروعه او م

  . تحتاجه من تحديث وتطوير لزيادة آفاءتها وفاعليتها

ات     -2 ذه التعليم ق ه ك بتطبي ام البن ن قي د م ة التأآ ارجي وضمن مهام دقق الخ ى الم يجب عل

اب       ائج في آت ذلك وتضمين النت ومدى آفاية سياسات واجراءات المؤسسة المالية المتعلقة ب

ذه  االدارة مع ضرورة اعالم مصرف قطر المرآزي  فور اآتشافه الي مخالفة  جوهرية له

  .التعليمات

  -:أنماط من المعامالت المشبوهة -:أثنى عشر
  : مراحل غسل األموال 

اجر     وم المجرم أو ت تمر عملية غسل األموال بثالث مراحل تبدأ بمرحلة اإلحالل ، حـيث يق

ر        ا من نشاطه غي ة المتحصل عليه المشروع في   المخدرات بمحاولة إدخال األموال النقدي

ة             وال مع مصادرها اإلجرامي ذه األم ة ه ة طمس عالق ك محاول ي ذل النظام المصرفي ، يل

ة         دعى بمرحل ا ي ة فيم رفية المتتالي ة والمص ات المالي ن العملي د م ق العدي ن طري ك ع وذل

وأخيرا تأتي مرحلة الدمج حيث تدمج األموال المغسولة في االقتصاد ويصبح من     التغطية

  .ق بينها وبين األموال الناتجة عن مصادر شرعية الصعوبة التفري

  :غسل األموال باستخدام معامالت نقدية  -1

  -:وتتم عبر الوسائل التالية

رآات ذات       1/1 راد أو ش ب أف ن جان ادي ، م ر اعتي و غي ى نح ة ضخمة عل داعات نقدي اي

  .أنشطة تتولد عادة عن طريق الشيكات واألدوات األخرى

ي ا  1/2 ة ف ادات هائل باب زي ا أس ون له رآات دون أن يك راد أو لش ة ألف داعات النقدي  الي

إذا تم تحويل تلك الودائـع بعد إيداعـها بفترة قصـيرة خارج الحساب ،   اضحة، خاصةو

  .ليست متصلة بالعميل  وبالذات إلى جهة



-       -  
    غسل األموال وتمويل اإلرهاب مكافحة                                              تعليمات اإلشراف المصرفي     -لسابعالباب ا 

                                                                             

    2008سرما/البنوك       
  العاشره الطبعة 

  

ى حده         1/3 داع عل ة أي ايداع اموال نقدية بواسطة قسائم إيداع عديدة ، بحيث تكون آل عملي

ا       غي كل مبلغ ة يش داعات مجتمع ذه اإلي وع ه ر ، إال أن مجم ة للنظ ة أو ملفت ر ملحوظ

  .آبيرًا

 ، أو تحويالت مالية لتغطية طلبات تخص شيكات مصرفية،عمليات ايداع نقدية مستمرة   1/4

  .أو أدوات مالية قابلة للتداول وجاهزة للتسويق

ة ذا   1/5 ن األوراق النقدي ات ضخمة م تبدال آمي اوالت اس أخرى  مح ات الصغيرة ب ت الفئ

  .ذات فئات آبيرة

فروع يتوافر لديها معامالت نقدية أآثر من المعتاد طبقًا إلحصاءات المراآز  الرئيسية  1/6

  .لها

إيداعات نقدية آبيرة عبر أجهزة اإليداع اإللكترونية تفاديا لالتصال المباشر مع موظفي     1/7

  .ومسئولي المؤسسات المصرفية والمالية

  -:سل األموال باستخدام حسابات مصرفية غ -2

  -:وتتمثل في الصورة التالية

ات ،        2/1 ابات األمان ة أو حس ابات العادي ن الحس دد م اظ بع ي االحتف ون ف الء يرغب عم

الغ ضخمة      ى مب ا إل ويودعون في آل منها مبالغ نقدية بحيث يصل إجمالي اإليداعات فيه

  .ال تتوافق مع طبيعة نشاطهم

وأرصدة العميل في ذات ) أوامر دفع ، حواالت(نقدا بين مدفوعات خارجية التسوية   2/2

  .اليوم ، أو اليوم السابق

  .إيداع شيكات بمبالغ ضخمة من أطراف ثالثة يتم تظهيرها لصالح العميل 2/3

غير متحرك ، أو من حساب ) خامال( مسحوبات نقدية آبيرة من حساب آان في السابق  2/4

  .مبالغ ضخمة غير متوقعة من الخارج قد أضيف إليه مؤخرا

قيام عدد آبير من األفراد بإيداع أموال في حساب واحد ، دون أن يكون هناك   2/5

  .تفسيرات أو إيضاحات مناسبة
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    غسل األموال وتمويل اإلرهاب مكافحة                                              تعليمات اإلشراف المصرفي     -لسابعالباب ا 

                                                                             

    2008سرما/البنوك       
  العاشره الطبعة 

  

  -:غسل األموال باستخدام معامالت مالية تتصل بأنشطة استثمارية  -3

  -:وتتمثل في االشكال التالية  

روض   3/1 امالت ق رآ /مع ع ش ع م ي    ودائ ل ف ع أو تعم وك تق ـلة لبن ة أو زمي ات تابع

  .مناطق تشتهر بتجارة المخدرات

أن   3/2 افظ بش الء أو مح ن عم ـات م راء طلبـ تثمارية   ش دمات اس ع أدوات أو خ أو بي

ة ( ة أو أوراق مالي الت أجنبي واء عم ون   ) س ل،  أو تك وال العمي ا مصدر أم اليتضح فيه

  .رنشاطه الظاه مع مصادر األموال غير متماشية

  .تسويات ضخمة لعمليات بيع وشراء األوراق المالية تتم بالسداد النقدي  3/3

  -:غسل األموال عن طريق أنشطة دولية خارج نطاق الدولة  -4

  -:وتأخذ احد االشكال التالية  

اج         4/1 اط إنت تهر بنش ة تش ي دول ع ف ة تق ات خارجي ل مؤسس ن قب ك م ى البن ل إل ديم عمي تق

  .وترويج المخدرات

تلقي مبالغ آبيرة بشكل منتظم من خالل الدفع النقدي أو من خالل   / الء يقومون بدفع عم  4/2

ا  / التحويل بالفاآس أو التلكس  مع عدم توافر ما يشير إلى مشروعية هذه المبالغ، آما أنه

ة بمنظمات      ترتبط بعمليات مع دول مشهورة بإنتاج أو تسويق المخدرات ، أو ذات عالق

  .دول تعتبر مالذا للتهرب الضريبي إرهابية محظورة ، أو

دى احد        4/3 اباته ل أي من حس عمليات تحويل صادرة أو واردة إلى عميل ما دون محظوره ب

  .البنوك

، أو شيكات سياحية في حساب   مالت أجنبيةاإليداع المتكرر والمنتظم لشيكات بع/السحب  4/4

  . العميل 

   -:العقوبات: ثالث عشر
ا        ي ة اشد مع عدم اإلخالل بأي عقوب   ات المنصوص عليه انون آخر تطبق العقوب ا أي ق نص عليه

  .بشأن مصرف قطر المرآزي على مخالفة هذه التعليمات 2006لسنة  33في القانون رقم 

  . وتلغى أي تعليمات تتعارض معها  )31/3/2008( يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخه       



 -       -    
     تعليمات أخرى                                                                  تعليمات أخرى  -الباب الثامن

  مصرفالمراسالت البنوك مع   
  

    2008سرما/ البنوك     
  العاشرهالطبعة     

  
  

  
  تعليمات أخرى: الباب الثامن

  
  مراسالت البنوك مع مصرف قطر المركزي:  أوالً

   
  -:اعتماد اللغة العربية في المراسالت  -1

ا                 ع مراسالتكم مع المصرف باعتباره ة في جمي ة العربي اد اللغ یرجى مراعاة اعتم

ا الضرورة استعمال لغ          ة ، وفي الحاالت التي تقضى فيه ة ،  اللغة الرسمية للدول ة أجنبي

ة  ـبارها ترجم ة باعت ة ثاني ة آلغ ة األجنبي ى  واللغ ة أول ة آلغ ة العربي تعمال اللغ ين اس یتع

  0لألصل المحرر أساسًا باللغة العربية 

  -:تنظيم مراسالت البنوك مع مصرف قطر المرآزي  -2

تدون فيه جميع المراسالت الواردة " وارد "حفظ سجلين لدى البنك ، األول سجل   -

ى الب ا           إل ل منه ة المرس اریخ والجه ه الت ين في ا یب ر وخارجه ل قط ن داخ ك م ن

  0والموضوع وتسجيل رقم إشارة متسلسل لكل رسالة واردة

ى جهات    " صادر "خر آوسجل                   لة إل تدون فيه جميع مراسالت البنك المرس

ا والمو   ضوع  مختلفة داخل قطر وخارجها ، یبين فيه التاریخ والجهة المرسل إليه

اظ بنسخ من الكتب            الة صادرة  مع االحتف وتسجيل رقم إشارة متسلسل لكل رس

  0الصادرة 

الكتب الصادرة من البنك ، یجب أن تحتوي على رقم اإلشارة والتاریخ وموضوع      -

  0الكتاب وتوقيع المدیر العام أو من ینوب عنه في حالة غيابه

ـایة  أن یدون على المغلف الحافظ للكتب الموجهة إ  - لى مصرف قطر المرآزي عنـ

ز      ي المصرف رم ـكل إدارة ف أن ل ًا ب ة بالموضوع ، علم دیر اإلدارة المختص م

اب       ه الكت د توجي ه عن ك لمالحظت اإلدارة المقيد یسبقه رقم اإلشارة الخاص بها وذل

  .أدناه ةمبين يوهـ

  



 -       -    
     تعليمات أخرى                                                                  تعليمات أخرى  -الباب الثامن

  مصرفالمراسالت البنوك مع   
  

    2008سرما/ البنوك     
  العاشرهالطبعة     

  
  

  )م ح(    مكتب المحافظ                             

  )ن م ح  (      مكتب نائب المحافظ                          

  )م  أ(                              اإلشراف المصرفيإدارة 

  )د م ص (     المصرفية واإلصدار وإدارة الدین العام 

  )أ س (     إدارة االستثمار                              

  )س  أ (             إدارة السياسات االقتصادیة          

  )ش  أ (     ة الشئون اإلداریة والماليةإدار

  ) من  (        المصرفيةالنظم  إدارة

  )ش  ق (       الشؤون القانونية  وحدة 

  )ت  ق (       التدقيق الداخلي إدارة

  )م خ م(           مستهلكي الخدمات المصرفيةوحدة    

د أو      - ى المصرف بالبری ة إل ى اإلدارة المختصة، وفي      تسلم الكتب الموجه دویا إل ی

أخير أو      ى الت ذه المراسالت إل د تتعرض ه ات ق ذه التعليم زامكم به دم الت ة ع حال

  .الضياع

  -:الرد على المراسالت -3

ى المراسالت والكتب الصادرة من             رد عل ة في ال ة بالدول نظرًا لتأخر بعض البنوك العامل

أوامر   ق ب ي تتعل زي والت امالمصرف المرآ اآم  وأحك ن المح ة  أوقضائية صادرة م النياب

ة  ؤون القاصرین،  أوالعام ة لش ة العام رالهيئ أخر رد المصرف   األم ه ت ب علي ذي یترت ال

  .المرآزي على تلك الجهات

ث      وق     أنوحي ق بحق ك المراسالت متعل ي تل رد ف ا ی والم ا  وأم رد عليه ى ال ذلك یرج ، ل

  . عاجًال

  



 -        -    
  تعليمات أخرى                                                                          تعليمات أخرى -الباب الثامن

   قانون المصرف                      
  

            2008سرما/ البنوك       
  العاشرهالطبعة 

  

  
  
  

  قانون مصرف قطر المرآزي: ثانيًا
    

    
م         يرجى                 انون مصرف قطر المرآزي رق م نشر ق ه ت في   2006لسنة   33العلم بأن

اريخ     انون    2006ديسمبر   12الجريدة الرسمية العدد الحادي عشر بت يتم تطبيق الق ، وس

  .بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ع ال         ى جمي ن     عل ارًا م ه اعتب ا يخص ل فيم انون آ ق الق وك تطبي اير  12بن  2007ين

م    انون رق م    1993لسنة  ) 15(ويلغى الق انون رق ا    1995لسنة  ) 36(والق المشار إليهم

رارات     ى أن تصدر الق انون، وال ذا الق ام ه الف أحك م يخ ل حك ى آ ا يلغ انون، آم ي الق ف

ت الصادرة اون، يستمر العمل بالقرارات والتعليموالتعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القان

ادة     ام الم دًا بأحك م    ) 119(من المصرف، فيما ال يتعارض مع أحكامه، تقي انون رق من الق

  .بشأن مصرف قطر المرآزي 2006لسنة  33



-       -    
         سرية املعلومات املالية                                                              تعليمات وحدة المعلومات المالية  -لتاسعالباب ا

                                                                             
  

  2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة     

  

  
  الباب التاسع

  تعليمات وحدة المعلومات المالية
  

تبه            ة المش امالت المالي ن المع ارات ع ریة االخط ى س اظ عل ة بالحف ات الخاص التعليم
  .*بغسل االموال وتمویل االرهاب اعالقته

ر            رف قط ى مص التردد عل ة ب رفية والمالي ات المص الء المؤسس ض عم ام بع وحظ قي ل

بب   ن س ؤال ع زي للس امالتهم   المرآ ن مع تعالم ع ة باالس ات المالي دة المعلوم ام وح قي

  . المالية لدى المؤسسات المالية المتعاملين معها

ادة       ى ان الم ارة ال در االش م ) 4(تج انون رق ادر بالق وال الص ل االم انون غس ن ق م

نة ) 28( م   2002لس انون رق دل بالق نة ) 21(والمع ه    2003لس ى ان ت عل د نص ق

احظی" ى الع ًا ر عل م علم ة عمالئه ة إحاط ة المالي ذ ملين بالمؤسس ي تتخ االجراءات الت ب

وال،     ل االم ة غس دهم لمكافح د اإل   ض ات بقص اء أي معلوم يهم إفش ر عل ا یحظ رار آم ض

  ."بالتحقيق في جریمة غسل االمول

ذ احكام              ي تنفي ة ف د الجدی انون ليؤآ ن الق ادة م ذه الم ص ه اء ن د ج اح   هوق ر االفص اذ حظ

ل او ا  تفيد اوللعمي ر ا لمس ة لسللغي انون مكافح ام ق ق احك ة بتطبي ات المختص طات والجه

راء     ن أي اج وال ع ل االم ن    مغس ص او ع ري او الفح ار او التح راءات االخط ن اج

ا           اب، آم ن العق الت م ن االف ك م نهم ذل ى ال یمك ا، حت ة به ات المتعلق ادة  البيان ت الم بين

ى مخا  ) 13( ررة عل ة المق انون العقوب ن ذات الق ه  م ى ان ت عل ث نص زام حي ذا االلت ة ه  لف

ى  .... " د عل ي التزی ة الت نة وبالغرام اوز س دة ال تج الحبس م ب ب ة ) 3000(ویعاق ثالث

  "......من هذا القانون) 4(االف ریال آل من خالف احكام المادة 

ى م         زي حت ر المرآ رف قط ات مص ا ان تعليم د  2007 ایوآم فحة ) 8/1(بن ) 91(ص

دم ا وب ع ى وج ت عل اباته نص ل حس ذ قب راءات تتخ ة اج عاره بأی ل، اواش ار العمي خط

  . ومعامالته المالية، والتي یشتبه في عالقتها بغسل االموال او تمویل االرهاب
                                                           

 26/7/2007تاریخ  143/2007تعميم  *
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         سرية املعلومات املالية                                                              تعليمات وحدة المعلومات المالية  -لتاسعالباب ا

                                                                             
  

  2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة     

  

ا تجر      ریة م ى س اظ عل زام بالحف ان االلت ا آ ص   یولم ن فح ة م ات المالي دة المعلوم ه وح

رد   ا ی ري عم اوتح ن  إليه اراتم ا      إخط ي عالقته تبه ف ة المش امالت المالي ان المع ي ش ف

ل  ي غس والبجریمت ل  األم ابوتموی ن اإلره و م ا  أ، ه ز عليه ي یرتك اور الت م المح ه

ریمتين، وان      اتين الج ة ه ي مكافح انون ف الء     إالق ات للعم ذه المعلوم ریة ه اء س  أوفش

ن   رهم م خاصلغي ة،    األش ذه المكافح ة ه دد فاعلي ىیه رض الق   إل ه یع ب ان ه جان ائمين ب

  . السابق بيانها األموالغسل عليها قانون مكافحة للعقوبة التي نص 

ر ة      األم رفية والمالي ات المص ة المؤسس ة آاف ات المالي دة المعلوم ه وح د مع ذي تناش ال

رورة  زامض ذه     إل ریة ه ى س اظ عل ا بالحف املين به ع الع اراتجمي ا   اإلخط رتبط به ا ی وم

نظم   ع ال ات، ووض ات او معلوم ن بيان داول  م ق لت ام دقي ود نظ ل وج ي تكف اراتالت  اإلخط

تب  امالت المش ن المع ي   هع رها ف ا، وحص يقفيه ع   أض ي بض دود ف خاصالح ن  أش م

اءة   م بالكف هود له ةالمش ت   واألمان ي ذات الوق ل، وف ي العم الغف ة  إب ات المختص الجه

  .عمن یثبت قيامه بإفشاء هذه السریة

  .لشأن مع موافاتنا بما یتخذ من إجراءات في هذا ا

  
 



  الباب العاشر
  العقوبات والغرامات المالية 

 
 2006لسنة  33الفصل الخامس عشر من قانون مصرف قطر المرآزي رقم : أوًال

  :الخاص بالعقوبات
      

م         نة   33استنادًا ألحكام مواد قانون مصرف قطر المرآزي رق الفصل  " 2006لس

انون حسب     " الخامس عشر ات الق ى مخالف الخاص بالعقوبات، سيتم فرض العقوبات عل

  -):106(الى المادة ) 97(المواد التالية من المادة 

  ):97(مادة 

انون آخر           ا أي ق ة أشد ینص عليه أي عقوب ات   مع عدم االخالل ب ق العقوب ، تطب

ة   ي ترتكب بالمخالف ه الت ة ب رائم المبين ى الج ذا الفصل عل ي ه ا ف المنصوص عليه

  .ألحكام هذا القانون

  ):98(مادة 

اوز     ة ) 100.000(ُیعاقب بالحبس مدة ال تجاوز سنة، وبالغرامة التي ال تج  مائ

ه في        ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، آل من خالف الحظر المنصوص علي

  .من هذا القانون) 82(، )22(المادتين 

  ):99(مادة 

اوز     ي ال تج ة الت نوات، وبالغرام ر س اوز عش دة ال تج الحبس م ب ب ُیعاق

م      ) 2.000.000( الف ُحك ن خ ل م وبتين، آ اتين العق دى ه ال، أو بإح وني ری ملي

  .من هذا القانون) 27(المادة 

  ):100(مادة 

ع عن        ) 50.000(ُیعاقب بالغرامة التي ال تجاوز  ال، آل من امتن خمسين ألف ری

  .تداول وقبول النقد المنصوص عليه في هذا القانون

  ):101(مادة 



اوز    ي ال تج ة الت َوه ) 20.000(ُیعاقب بالغرام ن ش ل م ال، آ عشرین ألف ری

ق أو ال  القطع أو التمزی د ب م أو   النق ة أو الرس ة أو الطباع ب أو الكتاب س أو التثقي طم

  .الختم أو اللصق عليه أو إضافة أي شيء عليه

  ):102(مادة 

اوز            ي ال تج ة الت نوات، وبالغرام س س اوز خم دة ال تج الحبس م ب ب ُیعاق

مليوني ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، آل من خالف حكم المدة ) 2.000.000(

  .نمن هذا القانو) 50(

  ):103(مادة 

اوز     ي ال تج ة الت نوات، وبالغرام الث س اوز ث دة ال تج الحبس م ب ب ُیعاق

خمسمائة ألف ریال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، آل من خالف أحكام ) 500.000(

  .من هذا القانون) 54(المادة 

  ):104(مادة 

ود    ر . ُتضاعف العقوبة في حالة الع انون،        وُیعتب ذا الق ام ه ق أحك دًا، في تطبي عائ

ررة       ات المق ا بإحدى العقوب ه عليه آل من ارتكب جریمة مماثلة لجریمة سبق معاقبت

لمخالفة أحكامه، وذلك قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها 

  .أو سقوطها بمضي المدة

  ):105(مادة 

ى المؤسسات     للمصرف أو اللجنة، بحسب األحوال، أن ی   ة عل ة مالي فرض غرام

اوز   ة ال تج انون     ) 5000(المالي ة لق ل مخالف ن آ ًا، ع ال یومي ة آالف ری خمس

  .المصرف وتعليماته وذلك وفق ما تحدده قرارات المصرف

  ):106(مادة 

ى  ) 2.000.000(للمصرف أن یفرض غرامة مالية ال تجاوز    مليوني ریال عل

 .لةآل مؤسسة مالية تزوده بمعلومات مضل



  -:الغرامات المالية على المخالفات: ثانيًا
الف أي      -1 ي تخ وك الت ى البن ة عل ات المالي رض الغرام د أسس ف رر توحي ن متق

ى أساس     بالنسب المقررة من قبل المصرف و ذلك  ة عل احتساب الغرامات المالي

ذه            دیل في ه م التع ط، وت ام العمل فق ى أساس عدد أی عدد أیام المخالفة وليس عل

 .التعليمات والجداول المرفقة
 



  -:آفاية رأس المال لفروع البنوك األجنبية  2/1

ي     - ي قطر الت ة ف ة العامل وك األجنبي روع البن ى ف ط عل بة فق ذه النس تحتسب ه

ازل    هاتحتسب مراآز ال ب بحيث ال  الرئيسية في الخارج نسبة آفاية رأس الم

ن  بة ع ل النس ة% 3تق روع االجنبي ذلك الف ا  وآ ب مراآزه ي ال تحتس الت

بة بحد ادنى    ،  الرئيسية في الخارج نسبة آفاية رأس المال بازل تحتسب النس

  %.6 -% 3ما بين 

ذه    - رر له ى المق د األدن ة الح ه مخالف تمر في وم  تس ل ي ات عن آ فرض غرام

م         ق رق ق ملح ات المرف دول الغرام ا  لج ك وفق بة وذل فحة ) 129(النس ص

)656 .(  

ة         في حالة مخال  - ى البنك تعبئ ه يتوجب عل وم فإن ى في أي ي فة البنك للحد األدن

وم           ا في موعد أقصاه الي د المصرف بهم اليين وتزوي ين الت النموذجين الملحق

   -:المخالفة هالثامن من الشهر التالي للشهر الذي تمت في

افي  - الي ص ى إجم ات إل ال واالحتياطي بة رأس الم اب نس وذج احتس نم

ودات م  (         الموج وذج رق م  ) 1نم ق رق فحة ) 127( ملح ص

)654 .(  

الي    - ى إجم ات إل ال واالحتياطي بة رأس الم ة نس ة مخالف د غرام وذج قي نم

ودات    افي الموج م (ص وذج رق م ) 2نم ق رق فحة ) 128( ملح ص

)655 .(  
 



  .التمويل العقاري 2/2

رر     -    د االقصى المق ة الح ه مخالف تم في وم ي ل ي ة عن آ ة مالي تحتسب غرام

ب فحة    ةلنس ات ص ي التعليم ة ف اري المبين ل العق ق  )133-132(التموي وف

م         اري ملحق رق ل العق بة التموي ة نس ات مخالف صفحة  ) 123(جدول غرام

  ) .645(رقم 

وم أو        - بة لي ذه النس ة تجاوز ه احتساب هذه النسبة لكافة أيام الشهر وفي حال

اآثر يتوجب على البنك تعبئة النموذجيين التاليين وتزويد المصرف بهما مع 

 .مرفقات الميزانية الشهرية

اري   - ل العق بة التموي م   (نموذج احتساب نس م   ) 2نموذج رق ) 121(ملحق رق

 .) 643(صفحة         

اري       - ل العق بة التموي ة نس م   (نموذج قيد غرامات مخالف ملحق  ) 3نموذج رق

  ).644(صفحة ) 122(رقم 

ل        - بة التموي يجوز للمصرف في أي وقت ان يطلب من أي بنك احتساب نس

ك    م البن م يق ات ل ود مخالف ة وج ي حال ين وف ام لشهر مع ة األي اري لكاف العق

الحد األقصى للغرامة لكل المصرف سوف يقوم بتطبيق  باإلفصاح عنها فان

انون مصرف قطر المرآزي     ) 105(يوم وذلك استنادًا ألحكام المادة  من ق

  . 2006لسنة ) 33(رقم 
 



  ):للبنوك اإلسالمية(نسبتي التمويالت الدولية واالستثمارات في العقارات  2/3

ع العمالء         ى ودائ ة إل بة التمويالت الدولي % 70في حالة مخالفة البنك الي من نس

فحة    ات ص ي التعليم ة ف ارات المبين ي العق تثمارات ف بة االس ى ونس د أقص آح

ك   ) 161و142( اب تل ر، يتوجب احتس وم او اآث ي ذات  لي ام ف ة األي النسب لكاف

م  )  520(صفحة) 38(الشهر وتعبئة النماذج المرفقة ملحق رقم  ) 40(وملحق رق

فحة م ) 522(ص ق رق فحة ) 39(وملح ق ) 521(ص ات ملح داول الغرام ج

صفحة  ) 41(وقيد غرامة مخالفة النسبة ملحق ) 525-524( تيصفح) 43و42(

لشهر  األيامن هذه النسب لكافة ، وللمصرف مطالبة أي بنك باحتساب أي م)523(

ق الحد األقصى         يقوم بتطبي ا البنك فس معين وفي حال وجود مخالفة لم يفصح عنه

ادة  انون مصرف قطر المرآزي      ) 105(للغرامة لكل يوم استنادًا ألحكام الم من ق

  . 2006لسنة  33رقم 
 



 نسبة آفاية السيولة 2/4

ًا            - ك وفق بة وذل ى للنس د األدن ة الح ه مخالف تم في وم ت تحتسب الغرامة عن آل ي

ق      ق ملح يولة المرف ة الس بة آفاي ة نس ات مخالف دول غرام فحة ) 27(لج ص

)509 .( 

ر       - وم او اآث بة في ي ذه النس ه يتوجب    في حالة مخالفة البنك الحد االدنى له فان

م ـــن رقـاحتساب النسبة لكافة االيام في ذات الشهر وتعبئة النموذجين المرفقي

ا  ) 512و511( تيصفح )29،30(ي قـــملح) 3، 2( وتزويد المصرف بهم

  . مرفقة مع الميزانية الشهرية

ة      - بة لكاف ذه النس يجوز للمصرف في أي وقت ان يطلب من البنوك احتساب ه

ان     ياماأل ا ف لشهر معين وفي حالة وجود مخالفات لم يقم البنك باإلفصاح عنه

تنادًا          ك اس وم وذل ة لكل ي المصرف سوف يقوم بتطبيق الحد األقصى للغرام

ادة   ام الم م     ) 105(الحك زي رق ر المرآ انون مصرف قط ن ق نة  33م لس

2006 .  
 



   -:النسبة االئتمانية 2/5

ة - ًا لجدول غرامات مخالف ك وفق ة وذل ه المخالف وم تستمر في فرض غرامات عن آل ی

 ).514(صفحة ) 32(المرفق ملحق رقم  النسبة االئتمانية
ة  قيام آل بنك باحتساب   - بة االئتماني ي         النس ه الشهریة وف ات ميزانيت ع بيان ه من واق لدی

ة    حالة تجاوزها للحد  بة لكاف االقصى المقرر في یوم او اآثر فإنه یتوجب احتساب النس

ا         رف بهم د المص رفقين وتزوی اليين الم وذجين الت ة النم هر وتعبئ ي ذات الش ام ف االی

 . مرفقين مع الميزانية الشهریة

 صفحة )33(ملحق) 1نموذج رقم( االئتمانية النسبة الغرامة على مخالفته نموذج احتساب-

)515.(               

ة   - ات مخالف د غرام وذج قي ة نم بة االئتماني م  ( النس وذج رق م )  2نم ق رق  )34(ملح

  ). 516(صفحة 

ة          - بة لكاف ذه النس ام یجوز للمصرف في أي وقت أن یطلب من أي بنك احتساب ه  األی

وفي حال وجود مخالفات ولم یقم البنك  )33(ملحق)1(لشهر معين بتعبئة النموذج رقم 

اح د     باإلفص رف الح يطبق المص ا فس ىعنه ادة      األقص ب الم وم حس ل ی ة لك للغرام

م   و 2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم  )105( ة النموذج رق  تعبئ

   .یتم تحدیدها في حينهوتزوید المصرف بهما خالل فترة زمنية  أیضا )2(
 



   -:نسبة الجاري مدين الى االئتمان 2/6

ة     - فرض غرامات عن آل يوم تستمر فيه المخالفة وذلك وفقًا لجدول غرامات مخالف

 ). 517(صفحة ) 35(نسبة الجاري مدين الى اجمالي التسهيالت ملحق 

الي         - ى اجم دين ال بة الجاري م ع      قيام آل بنك باحتساب نس ه من واق التسهيالت لدي

ر    وم او اآث بيانات ميزانيته الشهرية، وفي حالة تجاوزها للحد االقصى المقرر في ي

اليين         وذجين الت ة النم ام في ذات الشهر وتعبئ ة االي فإنه يتوجب احتساب النسبة لكاف

 . المرفقين وتزويد المصرف بهما مرفقين مع الميزانية الشهرية

م   (يالت الجاري مدين الى اجمالي التسهنموذج احتساب نسبة   - ملحق )  1نموذج رق

  ).518(صفحة ) 36(

م        - الي التسهيالت نموذج رق ى اجم نموذج قيد غرامات مخالفة نسبة الجاري مدين ال

  ).519(صفحة ) 37(ملحق  )2(
  
 

م     - وذج رق ة النم ك تعبئ ن أي بن ب م ت أن يطل ي أي وق رف ف وز للمص ) 1(يج

لكافة األيام لشهر معين وفي حالة وجود تجاوزات لم يقم باإلفصاح باحتساب النسبة 

ادة         ام الم تنادًا ألحك وم اس ل ي ة لك د األقصى للغرام يطبق المصرف الح ا فس عنه

م     ) 105( نة   33من قانون مصرف قطر المرآزي رق ة النموذج    2006لس وتعبئ

  .  في حينهأيضًا وتزويد المصرف بهما خالل فترة زمنية يتم تحديدها ) 2(رقم 
 



  :نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية إلى المطلوبات بالعمالت األجنبية 2/7

ك         - بة وذل ة الحد االدنى للنس ه مخالف تم في وم ی تحتسب غرامة مالية عن آل ی

ى  ة ال العمالت االجنبي ودات ب بة الموج ة نس ات مخالف دول غرام ًا لج وفق

 ).528(صفحة ) 46(المطلوبات بالعمالت االجنبية ملحق 

ة - ى     في حالة مخالف بة  البنك الحد االدن ذه النس ه احتساب      له ه یتوجب علي فإن

وذجين   النسبة من واقع بيانات الميزانية الشهریة لكافة ایام الشهر وتعبئة النم

م   ق رق رفقين ملح فحة ) 45(الم م  ) 527(ص ق رق فحة ) 44(وملح ص

 .وتزوید المصرف بهما مرفقين مع البيانات الشهریة) 526(

ات        - ى المطلوب ة ال العمالت االجنبي ودات ب بة الموج اب نس وذج احتس نم

  ).527(صفحة رقم ) 45(ملحق ) 1نموذج رقم (بالعمالت االجنبية 

م   ) 44(ملحق ) 2نموذج رقم (نموذج قيد غرامات مخالفة النسبة  - صفحة رق

)526( .  

ه    - ى المسموح ب د األدن بة عن الح ة انخفاض النس م   في حال م یق وم، ول ألي ی

تم          ه سوف ی بة فان اذج الخاصة بالنس ات والنم البنك بتزوید المصرف بالبيان

ام التجاوز ملحق          وم من أی ة عن آل ی ) 46(احتساب الحد األقصى للغرام

  ).528(صفحة 
 



  -:Repoإجراءات عمليات إعادة الشراء  -3

،  یغرم البنك في حالة تأخر البنك عن دفع المبلغ المستحق عن عملية إعادة الشراء  

ادة الشراء   ـساوي ثالثة أضعاف سع ی فائدة او عائد ة    ) Repo(ر إع وتسجل الغرام

ام حتى        ،في حسابه الجاري لدى المصرف  دین الع ى أوراق ال ویجري الحجز عل

من  ) 31(صفحة   2مبينة في بند  تسدید المبلغ المستحق من عمليات إعادة الشراء

   .التعليمات
 



   -:أداة االحتياطي اإللزامي -4

وم المصرف بفرض    - ك، یق ين في رصيد  أي بن ال حدوث نقص مع ي ح ف

ة  ة مالي راض،  غرام رف لالق عر المص عاف س ة أض ى خمس د عل  ال تزی

وتحتسب الغرامة على قيمة النقص عن الرصيد المطلوب عن آل یوم یحدث  

  . أو یستمر فيه النقص، وتقيد المتحصالت إیرادًا في حسابات المصرف

اب             - ة الحتس ات المطلوب رف بالبيان د المص ي تزوی ك ف أخر البن ال ت ي ح ف

ة         ه غرام رض علي دد تف د المح ي الموع ي ف اطي اإللزام اوز االحتي ال تتج

  . ریال عن آل یوم تأخير 5000
 



  -:التعامل بحساب المقاصة لدى المصرف -5

دد        غ المح ك للمبل وف للبن يد المكش اوز الرص ال تج ي ح قف  (ف ب الس حس

ة ال     ) المصرف  المحدد من  دوام الرسمي تفرض غرام أو آشف الحساب بعد ال

  .ریال عن آل یوم یحدث فيه التقاص   5000تتجاوز 
 



  -:الغرامات الخاصة بالتقاص اإللكتروني -6

ذه   ) 657(صفحة  ) 130(تفرض غرامات حسب الكشف المرفق ملحق    - من ه

ات  ات     التعليم وك بالتعليم زام البن دم الت ة ع ي حال اص   ف ة التق ة بعملي الخاص

  . واإلجراءات التي تضمن السرعة والدقة في انهاء تقاص الشيكات
 



   -:احصاء ميزان المدفوعات -7

ة           أخير عن المهل وم ت ال قطري عن آل ی درها ألف ری أخير ق ة ت تفرض غرام

  .شر البيانات الدوریةع الحادي من الباب) 391(صفحة " 6"المذآورة في بند 
 



   -:)يداع النقد المسترد لدى المصرفإ(شؤون تداول النقد  -8

رض        وف تف ك، س ترد للبن د المس ة ضمن النق ة مزيف اف أي عمل ال اآتش ي ح ف

 500أضعاف المبلغ المكتشف وبحد ادنى  10غرامة على البنك المخالف تعادل 

  ).60صفحة  4/2حسب ما ذآر في البند (ريال لجميع الفئات 
 



  -:التعليمات االلكترونية المصرفية –تعليمات النظم المصرفية  -9

  -: EMVاعتماد البطاقة الذآية ومعيار  9/1  

درها    - ة ق د        25000تفرض غرامة مالي أخير بع ال عن آل أسبوع ت ری

اریخ  ایير   31/1/2006ت ز المع ررة لتجهي رة المق أن الفت ع  EMVبش م

ة   د     الشبكة الوطني ة في البن ابس المبين ذه التعليمات صفحة      1/1ن من ه

 .من الباب التاسع النظم المصرفية) 91(

ة     9/2 ات االلكتروني ي التعليم ة ف ات المبين ى المخالف ة عل ات مالي رض غرام تف

فحات  رفية ص ة  ) 97-91(المص ود المبين ات للبن ذه التعليم ن ه م

  -:آالتالي

درها   ) 91(صفحة  1/3بند  - ة ق ال   25000فرض غرامة مالي ری

ل  ن آ التعميم   ع ررة ب د المق ن المواعي أخير ع بوع ت أس

)87/2006.(  
  

درها   ) 92(صفحة  1/5بند  - ة ق ال   25000فرض غرامة مالي ری

ة      د المبين زم بالمواعي ي ال تلت عن آل أسبوع تأخير على البنوك الت

  ).56/2007(في التعميم 

درها     ) 93و92(صفحة   1/6بند  - ة ق ة مالي  25000فرض غرام

بوع ل أس ن آ ال ع يم  ری ي التعم رر ف د المق ن الموع أخير ع ت

58/2007.  

درها   ) 94(صفحة  3/2بند  - ة ق ال   10000فرض غرامة مالي ری

ائل القصيرة     ة الرس ق خدم ن تطبي ي م م تنته ي ل وك الت ى البن عل

SMS  د أخير عن الموع بوع ت ل أس الء عن آ ى سحوبات العم عل

  ).99/2006(المذآور في التعميم رقم 



د  - فحة  7بن بكة ت) 96(ص ة بالش غيل الخاص وائح التش ات ل عليم

ریال عن   5000فرض غرامة مالية قدرها  NAPSالوطنية نابس 

  ).57/2007(آل عملية تخالف التعليمات تعميم 
 



  )البنوك اإلسالمية(حسابات جارية مكشوفة  -10

ادة       ا في الم انون مصرف    ) 105(تفرض الغرامة المالية المنصوص عليه من ق

وسوف تحتسب الغرامة عن آل يوم يكشف  2006لسنة  33قطر المرآزي رقم 

د         ذآورة في البن ر الحاالت الم ل في غي صفحة   9فيه الحساب الجاري ألي عمي

  .التعليمات من ) 130(
 



  -:شروط عقد االئتمان والمستندات -11

ع        131صفحة  10فيى حال مخالفة البند    يتم توقي ة، س رة الثالث ذآورة في الفق الم

ادة     ي الم اء ف ا ج ب م ة حس ات المالي ر   ) 105(الغرام انون مصرف قط ن ق م

  . 2006لسنة  33المرآزي رقم 
 



  -:تمويل االآتتاب في رؤوس اموال الشرآات تحت التأسيس  -12

ادة          ا للم ات وفق ة للتعليم وك المخالف ى البن )  105(سوف تفرض غرامة مالية عل

  . 2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم 
 



  -:تمويل متاجرة العمالء في االوراق المالية -13

ان             نح االئتم االت م ع ح ة لجمي وك المخالف ى البن ة عل ات المالي رض الغرام تف

فحتين       ي الص ذآوره ف ة الم ي االوراق المالي اجرة ف دها  147و145للمت بح

م     ) 105(األقصى حسب المادة  نة   33من قانون مصرف قطر المرآزي رق لس

2006.  
 



  ) 225/2007تعميم (استغالل الحسابات الشخصية الغراض تجارية  -14

وك       ى البن ة عل ات مالي زاءات وغرام ع ج زي بتوقي ر المرآ يقوم مصرف قط س

د   ات بن ة للتعليم ادة   247صفحة  8المخالف ام الم ا ألحك انون ) 105(وفق ن ق م

  . 2006لسنة  33مصرف قطر المرآزي رقم 
 



  -:مكافحة غسل االموال وتمويل االرهاب  -15

ات               ق العقوب انون اخر، تطب ا أي ق ة اشد ينص عليه اي عقوب مع عدم االخالل ب

م    انون رق ي الق ا ف وص عليه نة  33المنص ر   2006لس رف قط أن مص بش

ل االرهاب       وال وتموي ة   المرآزي على مخالفة تعليمات مكافحة غسل االم المبين

  . 31/3/2008اعتبارًا من  350-333من صفحة 
 



   -:نهج ادارة البنوك ومؤسسات الخدمات المالية  -16

رار          ات وتك ة بالتعليم دمات المالي ات الخ ك او مؤسس زام البن دم الت ة ع ي حال ف

ادة  ق الم ى تطبي دیره عل يعمل المصرف حسب تق ا، س انون ) 72(مخالفته ن ق م

  .2006لسنة  33مصرف قطر المرآزي رقم 
 



   -:*نظام الدفعات بين البنوك  -17

يم    28/3/2007تاریخ  166/2007/وفقًا لكتاب المصرف رقم ن م   ى التعم وال

م  اریخ  16/2007رق م   29/1/2007ت يم رق اریخ  8/2006والتعم ت

ب        3/1/2006 ى طل اًء عل وك، وبن ين البن دفعات ب ام ال ویر نظ بخصوص تط

ائل        بعض البنوك منحها مهلة اضافية رة لشكل الرس اء من التجارب االخي لالنته

ه سوف       ًا بأن ابيع اضافية علم الجدیدة،  فقد تم اعطاء جميع البنوك مهلة ثالثة اس

ن      داًء م ة ابت ر متوافق دفعات الغي ع ال تم رفض جمي رض   29/4/2007ی ع ف م

  .ریال عن آل دفعة ملغية 100الغرامة المخصصة 
 



     -       -  
                  نسبة كفاية رأس المال                                                       البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  

     2008سرما/ البنوك     
  لعاشرهاالطبعة     

  

  البيانات الدورية : الحادي عشرالباب 
  

  نسبة كفاية رأس المال : أوالً
  

  -:بالنسبة للبنوك الوطنية" 2"آفایة رأس المال وفقا لمتطلبات بازل تطبيق    -1

وتزوید مصرف قطر   ،)آحد ادنى% 10(" 2"نسبة آفایة رأس المال لبازل  تحتسب 

  ).436-430(حات صف) 9(ملحق رقم المرآزي بها شهریا وفق النموذج 

اد       -2 ة، واعتم وك األجنبي روع البن ال لف ة رأس الم ى    آفای ات إل ال واالحتياطي بة رأس الم نس

ة في قطر التي       ة العامل تحتسب وال  إجمالي صافي الموجودات خاصة بفروع البنوك األجنبي

  -:مراآزها الرئيسية في الخارج نسبة آفایة رأس المال بازل تحتسب

ا  2/1 تفظ به رع ایح يف ك األجنب ى  لبن د أدن ات بح ع األوق ي جمي ن ف ى% 3م ي % 6 ال الت

 األجنبي تسب مرآزه الرئيسي في الخارج بنسبة آفایة رأس المال بازل وأما الفرع یحال

آفایة رأس المال بازل تحتسب النسبة لدیه بحيث ال   الذي یحتسب مرآزه الرئيسي نسبة

  -:وتتكون من %.3تقل عن 

  -:آالتالي  یتكون بسط النسبة 2/1/1

  0احتياطيات أخرى + االحتياطي القانوني + رأس المال 

  :من  ویتكون مقام النسبة 2/1/2

ود     - وع البن ه مجم ًا من ـك مطروح ودات البنـ الي موج ، 03/206، 01/206إجم

  . ، احتياطي القيمة العادلة05/206، 04/206

ـند       2/2 ن البـ ـبة م ـط النس ذ بسـ ام CAPITAL  ACCOUNTSیؤخ د   ومق ن البن ـبة م   النس

TOTAL ASSETS   من البيان الشهري لموجودات ومطلوبات البنك المرسل للمصرف

  0من قبل البنوك شهریًا 

ه للحد األدنى في       الشهرقيام آل بنك باحتساب هذه النسبة لكافة أیام   2/3 ة مخالفت وفي حال

ي    ا ف د المصرف بهم اليين وتزوی رفقين الت وذجين الم ة النم ه یتوجب تعبئ وم فإن أي ی

  .لي للشهر الذي تمت فيه المخالفةموعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التا



     -       -  
                  نسبة كفاية رأس المال                                                       البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  

     2008سرما/ البنوك     
  لعاشرهاالطبعة     

  

ودات      -   افي الموج الي ص ى إجم ات إل ال واالحتياطي بة رأس الم اب نس وذج احتس نم

  ). 654(صفحة ) 127(ملحق رقم ) 1نموذج رقم(

افي   -   الي ص ى إجم ات إل ال واالحتياطي بة رأس الم ة نس ة مخالف د غرام وذج قي نم

  .  )656-655(صفحة ) 129(و) 128(ملحق رقم ) 2نموذج رقم (الموجودات 

رع بنك   یجوز للمصرف في أي وقت أن یطلب من       2/4 ذه النسبة     أجنبي أي ف احتساب ه

ة  هر لكاف ام لش فحة       األی ين ص و مب ا ه ة آم رض الغرام ة تف ال المخالف ي ح معين وف

  . من باب الغرامات المالية من هذه التعليمات )361(

  -:النظام االلي المعتمد الخاص بحساب آفایة رأس المال -3

م     يم رق ى التعم ارة ال اریخ  175/2007باالش ادر بت ق  23/8/2007الص والمتعل

يم     2المال وفقا لبازل رأس بالتعليمات التطبيقية لحساب آفایة  ى، والتعم ة األول الدعام

رح لحساب      18/7/205الصادر بتاریخ  86/2005رقم  ي المقت الخاص بالنظام االل

ق       د ملح ي المعتم ام االل م النظ ق لك ال، نرف ة رأس الم فح) 134(آفای ات            ص

  . 2008للعمل به اعتبارًا من بيانات ینایر ) 710-751(



      
         تحديد المخصصات والتركزات االئتمانية                                       انات الدوریةالبي – الحادي عشرالباب 

  والجاري مدين والتمويل العقاري                                                                                    
                                 

    2008سرام/ البنوك     
  لعاشرهاالطبعة 

  

  
  المخاطر االئتمانية والتمويلية: ثانياً

  
دين           اري م ة والج زات االئتماني ات والترآ د المخصص ة وتحدي هيالت االئتماني نيف التس تص

  -:والتمويل العقاري

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

  -:د باآلتيعلى جميع البنوك التقّي   

ت  1/1 لاس بة   مرارية العم ع المخصصات المحتس ة بجمي ات المتعلق ديث البيان ال وتح بإدخ

ة    ر منتظم / دون المستوى (على المديونيات المستحقة على جميع حسابات العمالء الغي

ذه الحسابات من         ) ةيئرد/ مشكوك في تحصيلها  ى ه د عل د أو عوائ ق من فوائ وما عل

ي وذل       ب اآلل ذلك بالحاس د ل ام المع الل النظ واردة     خ ة ال ات التطبيقي ا للتعليم ك طبق

م  الملحق رق م  ) 8(ب ن رق ي الصفحات م م ) 422(ف ى رق ي  )428(إل ى أن تنته عل

  .من آل عام آحد أقصى 20/11البنوك من إدخال جميع البيانات المطلوبة في 

يم     1/2 وك        تزويد المصرف بنماذج تقي ع البن ة داخل وخارج قطر لجمي تثمارات المالي االس

ة   عن الف رة المالي م    31/12 – 1/1ت اده   )494-493(صفحة  ) 20(ملحق رق واعتم

مع العمل على إدخال بيانات هؤالء  من مدير عام البنك ومراقب الحسابات الخارجي، 

م       وافر رق ة عدم ت ة في حال ر معرف ي من خالل الحسابات الغي العمالء بالحاسب اآلل

ة أو   ل      السجل التجاري إذا آان العميل شخصية اعتباري ان العمي رقم الشخصي إذا آ ال

  . شخصية طبيعية

ى حسابات                ة بالمخصصات المحتسبة عل يتم البدء في إدخال أو تحديث البيانات المتعلق

ا هي     العمالء الغير منتظمة بعد انتهاء جميع البنوك من إدخال أرصدة تسهيالت العمالء آم

اء      من خالل نظام اإل    نهاية شهر أآتوبر من آل عامفي  خطار المصرفية التي يجب االنته

وك   الثامن من شهر نوفمبر من آل عاممن إدخال بياناتها في  آحد أقصى، على أن تقوم البن

رأي مراقِ   ًا ب انونيين حول تق    بيْ بتزويد المصرف آتابي اباتها الق وح   ي حس ان الممن يمهم لالئتم

  . عام من شهر نوفمبر من آل20يوم وقيمة المخصصات المحتسبة بحد أقصى 
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    2008سرام/ البنوك     
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   -:لترآزات االئتمانية ا -2

زات                ن الترآ ة ع ارير دوري زي بتق ر المرآ رف قط د مص وك تزوي ع البن ى جمي عل

ة    االئتمانية الكبيرة للعميل الواحد ومجموعته االئتمانية من خالل النموذجين التاليين في نهاي

  -:شهري يونيه وديسمبر من آل عام ، على النحو التالي

  )455( صفحة ) 15ملحق ) ( 1/ت س(قم النموذج ر 2/1

ام               ل ع ن آ مبر م و وديس هري يوني ة ش ي نهاي هر ف تة أش ل س ه آ تم تعبئت ي

  -:للحسـابات والمجموعات االئتمانية التالية 

ـس إدارةالتسهيالت الممنوحة لكل   - ه  عضو من أعضاء مجل ك ومجموعت البن

  .)البنوك الوطنية( وحةاالئتمانية أيًا آانت قيمة التسهيالت الممن

اهملكل التسهيالت الممنوحة   - ه مس ة  رئيسي ومجموعت ًا آانت قيم ة أي االئتماني

  .)البنوك الوطنية(التسهيالت الممنوحة 

أآثر  % 10االئتمانية والتي تعادل  لكل عميل ومجموعتهالتسهيالت الممنوحة   - ف

ن  ه مال رأسم ك واحتياطيات ا )Tire1(البن ون  أو مائت ا  ملي ري أيهم ـال قط ري

  0أقل

  -: )457-456(صفحة ) 16(ملحق ) 1-1/ت س(النموذج رقم   2/2

ـابات        ام للحس ل ع ن آ مبر م و وديس ة يوني ي نهاي هر ف تة أش ل س ه آ تم تعبئت ي

ابات      ن حس اب م ل حس ر دوري منفصل لك ة آتقري ة التالي ات االئتماني والمجموع

  0)1/ت س(المجموعة االئتمانية المدرجة في النموذج رقم 

اب   - س اإلدارة حس و مجل ذا      عض ة به ـابات ذات العالق ن الحس اب م ل حس وآ

  .العضو

ذا    رئيسي مساهمآل حساب   - ة به   المساهم وآل حساب من الحسابات ذات العالق

  .الرئيسي 

ه آل حساب من   - ا      حسابات العميل ومجموعت ادل قيمته ة التي تع % 10االئتماني

ن  أآثر م ك واحتمال رأسف ه البن ري   )Tire1(ياطيات ـال قط ون ري ا ملي أو مائت
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ل  ا أق ن        ، أيهم اب م ل حس دة لك اذج المع ذه النم ع ه اق جمي تم إرف ى أن ي عل

ـوعته      ل ومجمـ اص بالعمي وذج الخ ع النم ة م ة االئتماني ابات المجموع حس

  ).1/ت س(االئتمانية رقم 

ة في        2/3 -458الصفحات من   (ضرورة التقيد بما جاء في التعليمات التنفيذية المبين

ا ،    ) 461 د تعبئتهم ة عن وخى الدق ع ت ا م ـابق ذآرهم وذجين الس ة النم د تعبئ عن

ا         ة م ا والمستعمل وقيم وح منه والتأآد من صحة ارصدة تسهيالت العمالء الممن

ي من خالل نظام االخطار      يقابلها من ضمانات عينية قبل ادخالها بالحاسب اال  ل

أي   د مصرف قطر المرآزي ب ك بتزوي ام البن ة قي ي حال د،  وف المصرفية الجدي

د        ددة ض راءات مش اذ إج تم اتخ وف ي ة س ر مكتمل حيحة أو غي ر ص ات غي بيان

ي     ات ه ذه البيان ار ه تم اعتب ك، وسوف ي ن ذل ؤولين ع ك المس ذا البن وظفي ه م

زي     ر المرآ دى مصرف قط دة ل ات المعتم ا     البيان ن خالله تم م وف ي ي س والت

  . احتساب النسب والمعدالت المختلفة للترآزات االئتمانية

وذجين خالل عشرة          2/4 ذين النم يجب على البنوك تزويد مصرف قطر المرآزي به

  .أيام  من تاريخ انتهاء الفترة المطلوب إعداد بيانات عنها

ة تحديث بيانات الشرآات عمالء التسهالعمل على     2/5 وحظ من   حيث   يالت االئتماني ل

م ت س    ـوذج رق ى النمـ ،  1/1خالل مراجـعة بيانات التقارير الــدورية الواردة عل

ماء  ة وأس جالتهم التجاري ام س ي أرق ة ف الء المتمثل ض العم ات بع تالف بيان اخ

ا للمصرف       ك عنه رح البن بق وأن ص ي س ات الت هم ، والبيان رآاء  وحصص الش

ام األ  ن خالل نظ زي م رى  المرآ ات ن ذه االختالف ة ه ار المصرفية، ولمعالج خط

بق         ن س ا مم ات بعض عمالئه ى بيان ديل عل رأ تع ي ط وك الت ام البن رورة قي ض

التصريح عنهم من خالل النظام سالف الذآر ، بالتقدم بطلبات تعديل بيانات هؤالء 

  .المصرفيةالعمالء من خالل نظام األخطار 

  -):البنوك التجارية(مكشوفة حسابات الجاري مدين والحسابات ال -3

  -:لى آل بنك تزويد مصرف قطر المرآزي بالبيانات التالية ع



      
         تحديد المخصصات والتركزات االئتمانية                                       انات الدوریةالبي – الحادي عشرالباب 

  والجاري مدين والتمويل العقاري                                                                                    
                                 

    2008سرام/ البنوك     
  لعاشرهاالطبعة 

  

ن    3/1 نوي ع ع س ر دوري رب اتتقري ابات   إجمالي دين والحس اري م ابات الج حس

   0)491( صفحة ) 18(ملحق ) 1(المكشوفة حسب الكشف المرفق رقم 

يل       3/2 ن تفاص نوي ع ع س ر دوري رب وف التقري ابات المكش راض حس ةة ألغ  مختلف

م     6الواردة في البند  عينية بضمانات م   ) 18(ملحق  ) 1(من آشف رق صفحة رق

  ) .492( صفحة ) 19(ملحق  ) 2(حسب الكشف المرفق رقم  وذلك 491

   -:نسبة التمويل العقاري  -4

المرفق الخاص بإحتساب     )642(صفحة  ) 120( ملحق رقم ) 1(تعبئة النموذج رقم   4/1

بة  ذه النس ة    ه ات الميزاني ع مرفق ه م د المصرف ب هر وتزوي ل ش ة آ ي نهاي ي ف ا ه آم

  . الشهرية األخرى

وم     أياماحتساب هذه النسبة لكافة  4/2 ذه النسبة لي ر  أوالشهر وفي حالة تجاوز ه يتوجب   أآث

ة           ات الميزاني ع مرفق ا م رف بهم د المص اليين وتزوي وذجين الت ة النم ك تعبئ ى البن عل

   -:الشهرية

اري   نموذج احتس - ل العق م   ( اب نسبة التموي م   )  2نموذج رق صفحة             )121(ملحق رق

)643.(  

ل ا  - اري نموذج قيد غرامات مخالفة نسبة التموي م   (لعق م  )3نموذج رق  )122( ملحق رق

 ).644 (صفحة 

اري     4/3 ل العق بة التموي اب نس ك احتس ن اي بن ب م ت ان يطل ي اي وق وز للمصرف ف يج

هر مع ام لش ة االي ان  لكاف ا ف ك باالفصاح عنه م البن م يق ات ل ود مخالف ة وج ي حال ين وف

ادة   المصرف سوف يقوم بتطبيق الحد االقصى للغرامة لكل يوم وذلك استنادًا الحكام الم

  . 2006لسنة ) 33(من قانون مصرف قطر المرآزي رقم ) 105(

  

 



     -        -  
                االستثمارات لصالح البنك                                                 البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

   البنوك والمؤسسات الماليةتركزات                                                                                           
                                

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  االستثمارات لصالح البنك : ثالثاً
  والتركزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية

  

  -:نماذج تقييم االستثمارات والمشتقات المالية لصالح البنك -1

اذج والكشوف                 د مصرف قطر المرآزي بشكل دوري بالنم وك تزوی ع البن ى جمي یجب عل

ؤو    ل مس ن قب ا م ا ومراجعته د تعبئته ة بع زامل المرفق ك االلت ن  (Compliance Function) بالبن وم

  -:مراقب حسابات البنك وذلك على النحو التالي 

د أقصاه     1/1 ي موع نویًا ف زي س ر المرآ د مصرف قط اذج   7تزوی ام بالنم ل ع ن آ ایر م ین

  -:ةيوالجداول التال

وذج  *1/1/1 يم  نم ر   االتقي ارج قط ل وخ ة داخ تثمارات المالي ن الفت س وك ع ع البن رة لجمي

م   صفحتي) 20(ملحق رقم  31/12 – 1/1المالية  اده   ) 494-493(رق مع اعتم

  .من مدیر عام البنك ومراقب الحسابات

جدول تفاصيل أرصدة وحرآة المشتقات المالية بغرض االتجار أو التحوط عن  **  1/1/2

ن   رة م ى  1/1الفت ات     31/12حت ع عملي دول جمي ذا الج من ه ب أن یتض ، ویج

ة في      المشتقات التي ت ا أرصدة قائم  ، 31/12مت خالل العام حتى وإن لم یكن له

م  ق رق يم  )496(صفحة) 22ملحق ) (1/3(حسب الجدول المرف داول تقي ع ج م

   0 االستثمارات المالية

ي **  1/1/3 ة ف ة بغرض التحوط القائم تقات المالي حسب  ، 31/12جدول تفاصيل المش

م  ق رق دول المرف ق ) (1/4(الج فحة ) 23ملح يم  )497(ص داول تقي ع ج م

  .االستثمارات المالية

اه      1/2 د أقص ي موع زي ف ر المرآ د مصرف قط ل  7تزوی ن آ و م ام یولي دول  ع بج

عن الفترة من   30/6تفاصيل حرآة وتقييم أرصدة االستثمارات المالية القائمة في 

ى  1/1 ًا     30/6حت دول أفقي ات الج ع بيان تم تجمي ن    ، وی وع م ل ن بة لك بالنس

ات   ااالستثمارات داخل وخارج قطر ورأسيًا بالنسبة لكل ع مود مع تطابق االجمالي

  19/4/2006تاریخ  61/2006تعميم * 
  استمرار العمل بالجدولين 7/8/2006تاریخ  109/2006تعميم ** 



     -        -  
                االستثمارات لصالح البنك                                                 البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

   البنوك والمؤسسات الماليةتركزات                                                                                           
                                

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

ي    لة للمصرف ف هریة المرس ة الش ع األرصدة بالميزاني دول 30/6م ، حسب الج

  ).498(صفحة ) 24(ملحق ) 2/1(المرفق رقم 

  -:الترآزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية   -2

م    تم ا     وك رق م   ) 1(عتماد جدول أرصدة البن المرفق  ) 646(صفحة  ) 124(الملحق رق

د مصرف قطر     )125(ملحق  ) 648-647(طيه وتعليمات تعبئته من صفحة   تم تزوی وی

امن     )QCB Connect(المرآزي به عن طریق نظام الربط اآللي  وم الث في موعد أقصاه الي

  .الشهر التالي للبيانات المطلوبة من

  

   

  



           
                 النسب والمؤشرات المصرفية                                                 لدوریةالبيانات ا – الحادي عشرالباب 

  

  2008سرما/البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  
  النسب والمؤشرات المصرفية : رابعاً

  
  -:نسبة آفاية السيولة  -1

ة       1/1 ه الشهرية وتعبئ ات ميزانيت ع بيان   على آل بنك احتساب نسبة آفاية السيولة من واق

م  وذج رق ق ملحق ) 1(النم ي ) 510( صفحة ) 28(المرف ه ف د المصرف ب وتزوي

  0شهر اليـوم الثامن من آل 

 بنك الحد األدنى لهذه النسبة في يوم أو اآثر فانه يتوجب احتساب  في حالة مخالفة ال   1/2

ـم     رفقين رق ملحق             )  3، 2(النسبة لكافة األيام في ذات الشهر وتعبئة النموذجين الم

فحة ) 30، 29( ا  )  512و511( ص د المصرف بهم ة    وتزوي ع الميزاني ة م مرفق

  .الشهرية

احتساب   كن أي ب لمصرف في أي وقت أن يطلب من    هذا ونود التذآير بأنه يجوز ل  1/3

م البنك باإلفصاح     األيامهذه النسبة لكافة  لشهر معين وفي حالة وجود مخالفات لم يق

تنادًا    ك اس عنها فإن المصرف سوف يقوم بتطبيق الحد األقصى للغرامة لكل يوم وذل

  .2006لسنة  33من قانون مصـرف قطر المرآزي رقم ) 105(ألحكام المادة 

     
   -:النسبة االئتمانية -2

ة  قيام آل بنك باحتساب  2/1 ه الشهرية       النسبة االئتماني ـات ميزانيت ع بيان ه من واق ًا   لدي وفق

  .)513(صفحة رقم ) 31(للنموذج ملحق رقم

ة تجاوز   2/2 رر    النسبة   في حال ر    للحد األقصى المق وم أو أآث ه يتوجب احتساب    في ي فإن

ا     المرفقينالشهر وتعبئة النموذجين  في ذات النسـبة لكافة األيام د المصرف بهم وتزوي

 -:مرفقين مع الميزانية الشهرية 
وذج احتساب - ة نم ات مخالف ة غرام بة االئتماني م ( النس وذج رق ) 33(ملحق ) 1نم

  0)515(صفحة 

ة  نموذج قيد غرامات مخالفة  - م   ( النسبة االئتماني            صفحة  ) 34(ق ملح )2نموذج رق

 )516.(  



           
                 النسب والمؤشرات المصرفية                                                 لدوریةالبيانات ا – الحادي عشرالباب 

  

  2008سرما/البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  

ذه    2/3 هذا ونود التذآير بأنه يجوز للمصرف في أي وقت أن يطلب من البنوك احتساب ه

ا       االيامالنسبة لكافة  م البنك باإلفصاح عنه م يق لشهر معين وفي حالة وجود مخالفات ل

تنادًا          ك اس وم وذل ل ي ة لك د األقصى للغرام ق الح وم بتطبي وف يق إن المصرف س ف

  0 2006لسنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم ) 105(ألحــكام المادة 

   -:االئتمان  إلينسبة الجاري مدين  -3

ه من          3/1 ة لدي الي التسهيالت االئتماني ى إجم دين إل قيام آل بنك باحتساب نسبة الجاري م

  .واقع بيانات ميزانيته  الشهرية

ة تجاوز   3/2 رر     النسبة  في حال ر    للحد األقصى المق وم أو أآث ه يتوجب احتساب    ففي ي إن

د     رفقين وتزوي اليين الم وذجين الت ة النم هر وتعبئ ي ذات الش ام ف ة األي بة لكاف النس

  0المصرف بهما مرفقين مع الميزانية الشهرية

م   (نموذج احتساب  نسبة الجاري مدين إلى إجمالي التسهيالت   - ملحق           ) 1نموذج رق

  0)518(صفحة ) 36(

ات مخالف   - د غرام وذج قي هيالت   نم الي التس ى إجم دين إل اري م بة الج             ة نس

  ).519(صفحة ) 37(ملحق )2نموذج رقم(

ام       أي بنكيجوز للمصـرف في أي وقت أن يطلب من  3/3 ة األي ذه النسبة لكاف احتساب  ه

إن المصرف    ا ف ك باإلفصاح عنه م البن م يق ات ل ود مخالف ة وج ي حال ين وف لشهر مع

ادة  سوف يقوم بتطبيق الح ) 105(د األقصى للغرامة لكل يوم وذلك استنادًا ألحكام الم

  .2006لســنة  33من قانون مصرف قطر المرآزي رقم 

   -:نسبتي التمويالت الدولية واالستثمارات في العقارات -4

  0آحد اعلى% 70نسبة التمويالت الدولية  إلى ودائع العمالء  4/1

ارات    4/2 داول  (نسبة االستثمارات في العق تثمار ت ارات واألصول األخرى      ) اس وفي العق

أجير  ( ار أو الت ـدف االتج ت به ـواء آان تعمال الخاص  ) س راض االس ارات ألغ والعق

  0آحد أعلى% 40 االحتياطياتومال رأس الللبنك إلى 



           
                 النسب والمؤشرات المصرفية                                                 لدوریةالبيانات ا – الحادي عشرالباب 

  

  2008سرما/البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

ه أل  4/3 ذه النسب    على آل بنك احتساب هذه النسب بشكل يومي وفي حالة مخالفت ي من ه

ة     هر وتعبئ ي ذات  الش ام ف ة األي بة لكاف ك النس اب تل ه يتوجب احتس ر فإن وم أو اآث لي

النماذج الخاصة المرفقة وتزويد المصرف بها مرفق مع الميزانية الشهرية ، والنماذج 

  -:هي آالتالي 

ق       - دولي ملح ل ال بة التموي اب نس وذج احتس فحة ) 38(نم وذج ) 520(ص أو نم

ارات  احتسا ة   واألصول ب نسبة االستثمار في العق االتجار   ألغراض  األخرى الثابت

ارات  أو أجير أو العق راضالت ـق  ألغ اص ملح ك الخ تعمال البن فحة) 40(اس          ص

ذا النموذج الخاص     )522(  ر من ه ة ملحق     ، علمًا بأن العمود األخي دار الغرام بمق

تم ) 523(صفحة  ) 41(أو ملحق ) 521(صفحة) 39( ى جدول      ي تنادًا إل ه اس تعبئت

ات مخا ق  لغرام بة ملح ك النس ة تل ق ) 524(صفحة ) 42(ف            صفحة ) 43(أو ملح

)525 (0  

  ).41(أو ملحق ) 39(نموذج قيد غرامة مخالفة النسبة المعنية ملحق   -

ة    4/4 ام يجوز للمصرف في أي وقت مطالبة أي بنك باحتساب أي من هذه النسب لكاف  األي

ه ان المصرف  لش ا ف ك باإلفصاح عنه م البن م يق ات ل ود مخالف ة وج ي حال ين وف ر مع

ادة         ام الم تنادًا ألحك ك اس وم وذل ة لكل ي من  ) 105(سوف يطبق الحد األقصى للغرام

  0 2006لسنة  33قانون مصرف قطر المرآزي رقم 

   -:نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية إلى المطلوبات بالعمالت األجنبية -5

ه احتسـاب    5/1 عند تجاوز  البنك الحد األدنى للنسبة المذآورة في التعليمات فإنه يتوجب علي

ن ـــن المرفقيــالنسبة من واقع بيانات الميزانية الشهرية لكافة أيام الشــهر وتعبئة النموذجي

م  م ) 527(صفحة ) 45(ملحق رق د المصرف ) 526(صفحة ) 44(وملحق رق وتزوي

  :يانات الشهرية بهما مرفقين مع الب

ة     - العمالت األجنبي ـوبات ب نموذج احتساب نسبة الموجودات بالعمالت األجنبية إلى المطل

  0) 527(صفحة رقم ) 45(ملحق ) 1نموذج رقم(

   ).526(صفحـة رقم ) 44(ملحق ) 2نموذج رقم (نموذج قيد غرامات مخالفة النسبة  -

  



           
                 النسب والمؤشرات المصرفية                                                 لدوریةالبيانات ا – الحادي عشرالباب 

  

  2008سرما/البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  

د     في حالة انخفاض النسبة عن الحد األدنى   5/2 م البنك بتزوي م يق المسموح به ألي يوم ، ول

د األقصى     اب الح تم احتس ه سوف ي بة فإن اذج الخاصة بالنس ات والنم المصرف بالبيان

  ).528(صفحة ) 46(للغرامة عن آل يوم  من أيام التجاوز ملحق 

  

 

  

  



                                                         
    االستثمارات لصالح العمالء                                                البيانات الدورية   – الحادي عشرالباب 

  
  

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  االستثمارات لصالح العمالء: خامساً
  

  
  -:المحافظ والصناديق االستثمارية

تثمارية    يجب تزويد مصرف قطر المرآزي ببيانات دورية عن المحافظ والصناديق االس

ـاذج         ًا للنمــ ر وفق ارج قط ل أو خ ت داخ ـواء آان ا س وك لعمالئه وقها البن ديرها أو تس ي ت الت

  -:مع مراعاة ما يلي) 539و538(صفحة ) 53(و) 52(والكشـوف المرفقة ملحــق 

ي          -1 ة ف ناديق المتداول افظ والص من المح ان ال تتض ي البي ة ف ناديق المعني افظ والص المح

داول      ة الت داوالتهم في غرف األسـواق الدولية التي يتاجر فيها العمالء مباشرة من خالل ت

ديرها ا     ي ي ناديق الت افظ والص ع المح من جمي ا تتض ك، وانم ي  بالبن ـترك ف ك أو يش لبن

ع   ع العمالء أو م ات م ود واتفاقي داتها بموجب عق ع وح وم بتسويق وتوزي ا أو يق إدارته

  .المؤسسات المالية المؤسسة أو المديرة لتلك المحافظ والصناديق

  .يتم تعبئة النموذج المرفق لكل محفظة أو صندوق   -2

ـع ضرورة      يتم تعبئة الكشف التفريغي المرفق من واقع تجميع بي  -3 ة م اذج المرفق ات النم ان

  .   التحقق من تطابق البيانات واألرقام في آل من النماذج والكشف التفريغي

ا في        -4 د آم ا بع ة فيم تم       31/12، 30/6يتم تعبئة البيانات المطلوب ى أن ي ام عل من آل ع

  .عاممن آل  15/1، 15/7تزويد مصرف قطر المرآزي بها في موعد أقصاه 

  0يجب على البنوك مراعاة ما يلي عند تنفيذ التعليمات المشار إليها أعاله   -5

 0توخي الدقة والشفافية عند تعبئة النماذج المطلوبة  -

 .تعبئة النماذج بالطباعة وليس بخط اليد -

  0اعتماد النماذج من المدير العام وختم البنك  -

ؤول   - ع مس زامتوقي د   ب (Compliance Function) االلت ا يفي اذج بم ى النم ك عل البن

  0مراجعته  لها وتحققه  من موافقتها لمتطلبات المصرف

  



     -          -  
            مركزية األخطار المصرفية                                                  البيانات الدورية  – الحادي عشرالباب 

  

  2008مارس/ البنوك     
  العاشرهالطبعة 

  

  
  مركزية األخطار المصرفية: سادساً

  
  
   -:تقارير من خالل نظام االخطار المصرفية  

الجديد في الحاسب  المصرفية يمكن للبنوك استخراج التقارير التالية من خالل نظام األخطار     

  .اآللي

ا خمسون     ) 1(تقرير رقم    -1 ة قيمته خاص بأرصدة عمالء البنك الذين منحوا تسهيالت ائتماني

  0لف ريال فأآثرأ

ا خمسون ألف           ) 2(تقرير رقم   -2 ة قيمته ذين منحوا تسهيالت ائتماني ـك ال خاص بعمالء البنـ

  0ريال فأآثر يوضح أرصدتهم لدى البنك وجميع البنوك األخرى 

م   -3 ر رق ا خمسون ألف  ) 3(تقري ة قيمته هيالت ائتماني وا تس ذين منح ك ال الء البن خاص بعم

وك    ريال فأآثر يوضح أرصدة ه ع البن ؤالء العمالء ومجموعاتهم االئتمانية لدى البنك وجمي

  .األخرى

م   -4 ر رق راد    ) 10(تقري ك وأف س إدارة البن ع أعضاء مجل ة لجمي الترآزات االئتماني خاص ب

  ).خاص بالبنوك الوطنية(عائالتهم وأقاربهم وحساباتهم ذات العالقة لدى البنك 

م     -5 ر رق اباتهم ذات       ) 11(تقري اهمين وحس ار المس ع آب ة لجمي الترآزات االئتماني اص ب خ

  ).خاص بالبنوك الوطنية(العالقة لدى البنك 

دى   ) 12(تقرير رقم    -6 ة ل خاص بالترآزات االئتــمانية لموظفي البنك وحساباتهم  ذات العالق

  .البنك

م     -7 ة   ) 13(تقرير رق الترآزات االئتماني ة       خاص ب اباتهم ذات العالق ار عمالء البنك وحس لكب

  0لدى البنك 

  

 

  



-      -  
    البيانات المالية                                                            البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  لمساهمينوا وتوزيع األرباح بين المودعين
                         في البنوك اإلسالمية                                                                                                 

     2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهالطبعة ا

  

  
  البيانات المالية والحسابات الختامية: سابعاً

  واحتساب وتوزيع األرباح بين المودعين           
  والمساهمين في البنوك اإلســالمية         

  
  

  -):خاص بالبنوك اإلسالمية(البيان الشهري للموجودات والمطلوبات  -1

وك اإلسالمية ملحق       ة الشهریة للبن ) 562-559(للصفحات   )62(تعبئة نموذج الميزاني

ن      هریًا م ة ش يلية المرفق داول التفص م (والج م -1رق ق ) 11رق فحة            ) 73-63(ملح ص

فحة    )567-577( ن ص ة م ـمات التعبئ ًا لتعلي ك وفق د   )566-563(وذل ة وتزوی المرفق

  .وم الثامن من الشــهر التاليمصرف قطر المرآزي بها في موعد أقصاه الي

  -:ري للموجودات والمطلوباتالبيان الشه -2

  -:النماذج وهي  2/1

  0) 579-578(صفحة ) 74(نموذج الميزانية الشهریة ملحق -

  0 )595-593(صفحة ) 75(نموذج حساب األرباح والخسائر ملحق  -

إلى ملحق        ) 76(جدول تحليلي لبنود الميزانية واألرباح والخسائر من ملحق ) 18(عدد  -

  ).613-596(صفحة ) 93(

د       - وب تزوی ي المطل ف اإللكترون ل المل داد هيك ـهيز وإع ة الخاصة بتجـ ات الفني التعليم

  ).592-580(المصرف المرآزي به شهریًا صفحة 
د المصرف   2/2 ى تزوی ـل عل ات والعم ز البيان ي تجهي ة ف ـي الدق ات وتوخــ د بالتعليم   یرجى التقي

ات    بالملف اإللكتروني أو تعبئة البيانات باستخدام ن ظام الميزانية الشهریة للموجودات والمطلوب

 0ياليوم الثامن من الشهر التال شهریًا وفي موعد أقصاه  )579-578(المرفق صفحة 

م       *2/3 ة من رق  )635-614(صفحات   )113-94(ملحق  ) 17-1(تعبئة الجداول المرفق

زود المصرف به ى أن ی امن من الشهر  اعل وم الث د أقصاه الي ي موع هریًا ف الي، ش الت

                                                 
  0تدوين حسابات الديوان األمريي مع حسابات احلكومة * 
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    البيانات المالية                                                            البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  لمساهمينوا وتوزيع األرباح بين المودعين
                         في البنوك اإلسالمية                                                                                                 

     2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهالطبعة ا

  

اب      هریة وحس ة الش ات الميزاني ع بيان داول م ذه الج ي ه ات ف ابق البيان ى أن تط ویراع

  0األرباح والخسائر والجداول المرفقة 

د  2/4 نادیق   اج افظ والص ي المح تثمارات ف م  ول االس م  5/1رق م  5/2ورق ة   5/3ورق مبين

   -:آالتالي

م    صنادیق التي تتعامل ف  الخاص بالمحافظ و 5/1جدول رقم  -   ) 98(ي األسهم ملحق رق

  ). 618( صفحة 

م   -   دول رق كوك        5/2ج ندات والص ي الس ل ف ي تتعام نادیق الت افظ والص اص بالمح خ

  ). 619( صفحة ) 99(وأوراق الدین ملحق رقم 

م -   دول رق رى  5/3ج نادیق األخ افظ والص اص بالمح دولين(خ ي الج ا ورد ف دا م             ع

  ). 620(فحة ص) 100(ملحق رقم ) 5/2، 5/1(

ا،   2/5 ألغراض إعداد وتعبئة آافة البيانات المالية التي یتم تزوید مصرف قطر المرآزي به

ارج          ل وخ ة داخ تقات المالي تثمارات والمش يم االس ادة تقي ر إع جيل أث اة تس ب مراع یج

ام           د خالل الع اریر التي تع د التق ك مع مواعي المرآز المالي بصفة ربع سنویة ليتوافق ذل

  .النشر واإلفصاح  ألغراض 

  -):الحسابات الختامية(القوائم المالية الموحدة  -3

  ).708(إلى صفحة )  683(مرفق من صفحة ) 132(للبنوك التجاریة ملحق  3/1  

  .)682(إلى صفحة ) 658(مرفق من صفحة ) 131(للبنوك اإلسالمية ملحق  3/2

دفقات   الميزانية العمومية وبيان الدخل وبيان التغير في ح تشمل  ان الت قوق المساهمين وبي

  . واإلیضاحاتالنقدیة واالفصاحات 

   -:التقاریر المالية الخاصة بالبنوك التجاریة التي تقدم خدمات مالية اسالمية   -4

على آل بنك یرخص له من قبل المصرف فتح فرع اسالمي او اآثر ضرورة العمل على    

اب االرب      هریة وحس ة الش رف بالميزاني د المص يلية   تزوی داول التفص ائر والج اح والخس

االخرى وآذلك القوائم المالية المرحلية والسنویة حسب ما ورد في آتيب التعليمات وعلى 

   -:ان یتم مراعاة مایلي
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    البيانات المالية                                                            البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  لمساهمينوا وتوزيع األرباح بين المودعين
                         في البنوك اإلسالمية                                                                                                 

     2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهالطبعة ا

  

ك   4/1 روع البن ع ف املة جمي ة ش ة التالي ات المجمع د المصرف بالبيان تمرار بتزوی االس

  . التجاریة واإلسالمية

   -:البيانات الشهریة 4/1/1

ي          - ربط االل ق نظام  ال ا عن طری تم ادخاله المشار   ) Q.C.B Connect(التي ی

  .580صفحة  1/2اليها في البند 

ام         - دویًا ذات االرق ا ی د المصرف به تم تزوی واردة   17 – 1الجداول التي ی ال

  . 635-614في الصفحات 

  .التقاریر المالية الربع والنصف سنویة 4/1/2

  .708-683القوائم المالية السنویة في الصفحات  4/1/3

ك            4/2 روع البن الي ف ة باجم ة الخاص ات التالي دویًا بالبيان رف ی د المص ى تزوی ل عل العم

  -:االسالمية

   -:البيانات الشهریة 4/2/1

-559البيان الشهري للموجودات والمطلوبات حسب النموذج في الصفحات   -

562 .  

  .577-567الواردة في الصفحات 11 – 1 األرقامالجداول ذات   -

ع    639-636الجداول الواردة في الصفحات  4/2/2 وذلك في حالة رغبة البنك توزی

  . دفعة ربع سنویة تحت الحساب للمودعين

   . 682-658القوائم المالية السنویة في الصفحات  4/2/3

   -:سالميةاحتساب وتوزیع األرباح بين المودعين والمساهمين في البنوك اإل -5

  -:نماذج الحصول على عدم ممانعة مصرف قطر المرآزي   

ق          ن ملح ات م ذه التعليم ة به اذج المرفق تخدام النم وك اس ى البن ق            ) 114(عل ى ملح إل

دم  )639-636(صفحة ) 117( ى ع دم لمصرف قطر المرآزي للحصول عل د التق عن

  -:عين وهذه النماذج آالتالي ممانعة على معــدالت األرباح الموزعة على المود
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    البيانات المالية                                                            البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  لمساهمينوا وتوزيع األرباح بين المودعين
                         في البنوك اإلسالمية                                                                                                 

     2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهالطبعة ا

  

ي    -  ائر ف اح والخس اب األرب وذج لحس ة نصف   30/6نم ع دفع اب توزی وذج لحس ونم

اذج بموعد أقصاه         ذه النم ى أن ترسل ه ودعين عل  1/7سنویة تحت الحساب على الم

ة تحت         ع دفع ى توزی ة المصرف عل مرفقة مع آتاب البنك بالحصول على عدم ممانع

  0الحساب نصف سنویة 

ي     - ائر ف اح والخس اب األرب وذج لحس ن     31/12نم ودعين م ة الم ان حص وذج لبي ونم

رف           ة مص دم ممانع ى ع ول عل ك للحص اب البن ع آت ق م ربح  ترف افي ال ر  ص قط

رح         د المقت ام ومعدالت العائ ة الع اح في نهای المرآزي على حصة المودعين من األرب

  .التاليمن العام  1/1ه توزیعها عليهم ، على أن ترسل هذه النماذج في موعد أقصا

  -:التقاریر المالية عن صنادیق االستثمار -6

ا آل     233صفحة  2/5/3/2حسب ما ذآر في بند    ًا دوری رًا مالي             ، یعد مدیر الصندوق تقری

ه األساسي         3 د المحددة بنظام ل حسب المواعي ى االق آحد أدنى المرآز    یتضمن  أشهر عل

الدخل وحرآة التغير في حقوق حملة الوثائق وملخص عن انشطة    المالي للصندوق وقائمة 

ذه   ون ه ه وأن تك ع االفصاح عن أي مخاطر متوقع ة م د المتحقق دالت العائ الصندوق ومع

ر         زود مصرف قط ندوق، وان ی ابات الص ب حس ل مراق ن قب ة م ة مراجع ات المالي البيان

  .یام على االقلالمرآزي بنسخة من التقریر الدوري قبل االفصاح عنه بعشرة أ
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    بيانات دوريــة أخـرى                                                    البيانات الدورية – الحادي عشرالباب 

  

    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة     

  

  
  بيانات دورية أخـــرى: ثامناً

  
   -:بيانات رئيسية لتسجيل البنوك -1

ة            ة في دول وك العامل ات الرئيسية لتسجيل البن يرجى تزويد مصرف قطر المرآزي بالبيان

م   وذج ملحق رق نوي  ) 641(صفحة ) 119(قطر حسب النم د الس ل التجدي ن أج ك م وذل

  -:لشهادة مزاولة العمل 

  0للبيانات الرئيسية لتسجيل البنوك تعبئة النموذج المرفق -

  0مستخرج من السجل التجاري ساري المفعول  -

  .الهيكل التنظيمي  -

  0على أن  تزودنا البنوك بهذه البيانات سنويًا في نهاية أآتوبر من آل عام       

  -):لوطنيةاالبنوك (وي للمساهمين الرئيسيين البيان السن -2

ذآورين      يزود مصرف قطر المرآزي بكش     ف تفصيلي عن المساهمين الرئيسيين بالبنك الم

ة صفحة    راف ذات المصالح المتداخل ان األط د ائتم ي البن ات، ملحق) 123(ف ن التعليم             م

ام      31/12في ) 452(صفحة رقم ) 13(  اير من الع ة ين من آل عام في موعد أقصاه نهاي

  ).453(صفحة ) تعليمات التعبئة للكشف(التالي 

   -:اداة االحتياطي اإللزامي  -3

  ). 32(حسب التعليمات صفحة   

) 2(المصرفية واإلصدار بالمصرف بكشف رقم وتلتزم البنوك بتزويد إدارة الدين العام  3/1

م   ق رق م  )  1( ملح فحة رق ك يتضمن    ) 401(ص ي البن ي ف ئول رئيس ع مس ل توقي يحم

رة ا  طها للفت ع ومتوس الي الودائ ة إلجم د األرصدة اليومي ي البن ذآورة ف ي ) 1(لم ك ف وذل

  . اليوم الثالث عشر من آل شهر 
ى آل  بنك        وتتولى إدارة الدين العام  3/2 غ الواجب عل دار المبل المصرفية و اإلصدار احتساب مق

ال   األلف ري ي ب اطي إلزام ه آاحتي اظ ب ع( االحتف ى  م ر ألعل ر أي آس ًا) جب ك وفق ان  وذل للبي

  . قررة،  ويتم إخطار البنك به في اليوم الرابع عشر من آل شهرالمرسل من البنك وبالنسبة الم
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    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة     

  

  -:تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية   -4

هر          ل ش زي آ ر المرآ ادية بمصرف قط ات االقتص د إدارة السياس وك تزوي ل البن ى آ عل

بتصنيف  ) 409(إلى صفحة  ) 402(من صفحة ) 2(ملحق رقم ) 1(بالجدول المرفق رقم 

  . ت االئتمانية وفقًا للقطاعات االقتصادية واألنشطة االقتصاديةالتسهيال

  -:أسعار الفائدة  -5

دة     عار الفائ اة إدارة السياسات االقتصادية بالمصرف بشكل شهري بمتوسط أس يجب مواف

ملحق  للنموذج وذلك وفقًا  Interbank Ratesعلى القروض والودائع والمعامالت بين البنوك 

  ). 411( صفحة رقم) 4(رقم 

   -:إحصاء ميزان المدفوعات  -6

ات إحصاء         على جميع  6/1 د إدارة السياسات االقتصادية بالمصرف ببيان وك تزوي البن

ا ل دفوعات وفق زان الم م مي ا ملحق رق اذج الخاصة به -437(صفحات ) 10(لنم

ة شهور   (بشكل تفصيلي    )440 ة       ) آل ثالث ة لنهاي ام التالي ك خالل العشرة أي وذل

  .الفترة 

زان    6/2 اء مي ة بإحص أخرة الخاص ات المت ع البيان ال جمي وك إرس ع البن ى جمي عل

ع وما   ام    قالمدفوعات للفصل الراب ه من ع دة أقصاها     2006بل ام من    10في م أي

اب   ات     ) 15/2/2007(تاريخ هذا الكت اة إدارة السياسات االقتصادية بالبيان ومواف

  -: 2007التالية بدًء من الربع األول لعام 

  ).450-441(صفحات ) 11(ملحق (ج ميزان المدفوعات نماذ -

  ))411(صفحة ) 4(ملحق (نماذج أسعار الفائدة  -

  )تابع نماذج ميزان المدفوعات(الخاص بوضع االستثمار الدولي  S10نموذج  -

ة    - تندية الحكومي ة من الخارج    (االعتمادات المس اذج   ) (مشتريات الحكوم ابع نم ت

  .)ميزان المدفوعات

ا - ين   المع ان للمقيم روت االئتم ة بك ر (مالت الخاص ارج قط ين  ) خ ر المقيم وغي

  .)تابع نماذج ميزان المدفوعات) (داخل قطر(
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    2008سرما/ البنوك      
  العاشرهالطبعة     

  

  

  -:بيانات االعتمادات المستندية موضحًا بها -

  ) ................................فوب(قيمة الواردات  -أ

  ......................................تكاليف الشحن  -ب

  ......................................تكاليف التأمين  -ت

  ) ....................غير مقيم/ مقيم (طبيعة الناقل  -ث

 ) ...................غير مقيم/ مقيم (طبيعة المؤمن  -ج

  -:الحرآة الشهرية على الديون المتعثرة -7

د إدارة السياسات االقتصادية ب وك تزوي ع البن ى جمي ة الشهرتفاصيعل ى ل الحرآ ية عل

ا جاء في            ة حسب م الديون المتعثرة بصفة شهرية من خالل نظام التسهيالت االئتماني

م س أ  ا رق اريخ  2006-195-آتابن ق     28/12/2006ت ق ملح دول المرف ب الج حس

  .2006اعتبارًا من ديسمبر ) 454(  صفحة ) 14(

  

    

  

   

  

  

 

  

 



         
     االحتياطي االلزامي                                    الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشره الطبعة  

  

  
                           

  مصرف قطر المرآزي                                                    
  المصرفية واإلصداروإدارة الدين العام 

  
      ...................................  :بنك 

  آشف االرصدة اليومية إلجمالي الودائع ومتوسطها
  /......./.........12حتى ......../...../16للفترة من 

      
  )ريـال  باأللف(

 
  التاريخ

ودائع حتـت الطلـب
ــري   ــال القط بالري

 )حسابات جارية(

ودائع توفري والجل
  بالريال القطري

ودائع حتت الطلب
بالعمالت األجنبية 

 )حسابات جارية(

ودائع توفري والجل 
  بالعمالت األجنبية

  إمجايل الودائع اليومية  التأمينات النقدية

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

إمجايل الودائع خـالل  
 الفترة

          

املتوسط اليومي للودائع 
 خالل الفترة

          

            االحتياطي احملتسب

  
  توقيع المفوض بالبنك

  
 خاص بمصرف قطر المركزي

  اعتماد  تدقيق
 000000ـ1
  000000ـ 2

  واإلصدار املصرفيةومدير إدارة الدين العام 
  

  

  ) 1( ملحق رقم 

  %4.75: النسبة المئویة
  :عدد األیام 

  )2(آشف رقم 
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   2008ارس م/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية
  )باأللف ريال قطري(

اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية  مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان
  المحلية

اإلجمالي بالعملة
 األجنبية

  اإلجمالي

                داخل قطر
           :الحكومة : أوًال 

          وزارة املالية -1
          ية أخرىحكوم -2

           :الصناعات : ثانيًا
           :النفط  -أ

          االستكشاف -1
          االستخراج -2
           اإلنتاج -3
           أخرى -4

           الغاز –ب 
          غاز مضغوط -1
           غاز مسال -2
          االستكشاف -3
          االستخراج -4
           اإلنتاج -5
           أخرى -6
           :الصناعات الثقيلة - ج

  

  )1(جدول رقم 

  )2(ملحق رقم
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   2008ارس م/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

                                     
  تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية

  )باأللف ريال قطري(
اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية  مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان

  المحلية
اإلجمالي بالعملة

 األجنبية
  اإلجمالي

           احلديد - 1
           األمسنت -2
          تكرير البترول -3
          األمسدة الكيماوية -4
          البتروكيماويات -5
          توليد الكهرباء -6
           حتلية املياه -7
           أخرى -8
          :الصناعات التحويلية -د
           أغذية -1
          وجات جلديةملبوسات ومنت -2
          أثاث ومنتجات أخشاب -3
          الورق ومنتجاته -4
          املشروبات الغازية -5
          صناعة البالستيك -6
          صناعة األدوات الصحية و السراميك -7
           األملنيوم -8
          الطابوق والرخام -9

  

  )2(تابع ملحق رقم   )1(تابع جدول رقم 
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  العاشرهالطبعة   

  

  تابع تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية                                                      
  )باأللف ريال قطري( 

اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان
  المحلية

اإلجمالي بالعملة 
  األجنبية

  اإلجمالي

               مواد البناء واجلبس -10

         وابوابصناعات حديدية -11
         أخرى -12
          :التجارة : ثالثًا

         الزراعة ومنتجاهتا -1
         الصيد -2
         األغذية -3
         امللبوسات واملنتجات اجللدية -4
         أثاث ومنتجات  األخشاب -5
         الورق ومنتجاته -6
         الكيماويات ومنتجاهتا -7
         آالت ومعدات -8
         سيارات وقطع الغيار -9

         النفط-10
         الغاز -11
         مستخرجات النفط -12
         حديد -13

  
  

 )1(تابع جدول رقم  )2(تابع ملحق رقم 
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  تابع تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية

  )باأللف ريال قطري( 
اإلجمالي بالعملة  خاصقطاع مؤسسات شبه حكومية مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان

  المحلية
اإلجمالي بالعملة 

 األجنبية
  اإلجمالي

          النفايات واخلردة -14
          األملنيوم -15
          مستلزمات صحية -16
          مستلزمات زراعية -17
          مستلزمات رياضية -18
          إلكترونيات وأدوات كهربائية-19
          ألعاب -20
          مواد بناء -21
          املعادن النفيسة -22
          تعاونيات وبقالة -23
          املواشي والثروة احليوانية-24
          الوكاالت التجارية -25
          قرطاسية وأدوات مكتبية -26
          أخرى -27

          :الخدمات: رابعًا 
          اخلدمات املالية -أ

           تأمني-1
          صرافة  -2

  

  )2(تابع ملحق رقم   )1(تابع جدول رقم 
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   2008ارس م/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  تابع تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية                                               

  )باأللف ريال قطري( 
اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية  مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان

  المحلية
اإلجمالي بالعملة

 األجنبية
  جمالياإل

          شركات االستثمار - 3
          صناديق االستثمار -4
          شركات متويل -5
          بنوك متخصصة -6
          وسطاء ماليون -7
          بنوك أخرى -8
          صناديق أخرى -9

          أخرى -10
          :الخدمات العامة –ب 
          النقل اجلوي -1
          النقل البحري -2
          النقل الربي -3
           الربيد -4
          الربق واهلاتف -5
           التعليم -6
          السياحة -7
           املطاعم -8
           الفنادق -9

  
  

  )1(تابع جدول رقم 
  )2(تابع ملحق رقم 
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   2008ارس م/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
                                  

  القطاعات االقتصادية تابع تصنيف االئتمان حسب                             
  )باأللف ريال قطري( 

اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية  مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان
  المحلية

اإلجمالي بالعملة
 األجنبية

  اإلجمالي

          الصحة والصيدلة -10
          احملاماة -11
          االستشارية -12
          اهلندسة -13
          تأجري سيارات -14
          شركات احملاسبة القانونية -15
          الترفيهية -16
          األطباء -17
          الكمبيوتر -18
          املهن احلرفية -19
          الورش الفنية -20
          النفط -21
          حمطات البترول -22
          توزيع الغاز -23
          زخدمات الغا -24
          املعارض -25
          الكهربائية -26
          خدمات تصليح املعدات -27

  )2(تابع ملحق رقم   )1(دول رقم تابع ج
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  تابع تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية

  )باأللف ريال قطري( 
اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان

  المحلية
اإلجمالي بالعملة 

 جنبيةاأل
  اإلجمالي

          واجلمعيات اخلرييةاالجتماعية-28
          الشخصية -29
          خدمات جلب أيدي عاملة -30
          الدعاية واإلعالن -31
األندية الرياضية والثقافية واألندية -32

 اخلاصة       
              

          االتصاالت -33
          خدمات تأجري العقارات -34
          البيع والسمسرة -35
          أخرى -36

          :المقاوالت: خامسًا
          الطرق -1
          البناء -2
          مقاوالت الكهرباء -3
          مقاوالت املياه -4
          مقاوالت الصيانة -5
          أخرى -6

          :عقارات: سادسًا
          اإلسكان اخلاص -1

  
  

  )1(تابع جدول رقم 
  )2(تابع ملحق رقم 
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  تابع تصنيف االئتمان حسب القطاعات االقتصادية                                                   

  )باأللف ريال قطري(
اإلجمالي بالعملة  قطاع خاص مؤسسات شبه حكومية مؤسسات  حكومية حكومة البيـــــان

  المحلية
اإلجمالي بالعملة 

  األجنبية
  اإلجمالي

               اإلسكان التجاري - 2

         األراضي -3
         أخرى -4

          :قطاعات استهالآية : سابعًا
         سيارات -1
         أثاث -2
         قروض شخصية -3
         أخرى -4

          :قطاعات وأنشطة أخرى: ثامنًا 
قروض لغرض املتاجرة يف االسهم

  باهلامش
              

         خارج قطر: تاسعًا
          
          
          
          
  

  )1(تابع جدول رقم 
  )2(تابع ملحق رقم 
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   2008رس ما/ البنوك 
  لعاشرهاالطبعة   

  

  
Financial Information Unit 
                 
                 To: All Banks, Financial Institutions & Financial Brokers 

Standard Suspicious Transaction Report for 
 Money Laundering / Terrorism Financing  

  
Name of the Reporting Institution  Bank / Institution / Broker / Branch

 Department 
 Date
 Reference No: 
 Signature of Compliance 

 
 Name  The suspect customer  

 Account No  

 Nationality  

 Place & Date of Birth 

 ID/Passport/ Commercial register No. 

 Profession / Type of activity  

 Address 

 
Brief of the Suspecious transaction Details  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 
  

Attached Documents 
 
 

Customer’s account No. (if any)  
Outstanding Balance /debit/creditig.  authorized S     Date of Opening the Acc     Currency    Acc No.  Type of Acc  

  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

* Please  enclose a copy of the I.D. Card or Passport  
 
 
 

  )3(ملحق رقم 
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   2008مارس/ البنوك 
                   هالعاشرالطبعة   

  

  
  .............خالل شهر العائد/ متوسط أسعار الفائدة

  
(%)  

  العائد/ سعر الفائدةالبيان
 الودائع المتبادلة بين البنوك: أوالً

   لمدة ليلة
   لمدة شهر

   ورلمدة ثالثة شه
   ورلمدة ستة شه

   لمدة سنة
   

   ودائع العمالء: ثانياً
   تحت الطلب

   توفير
   لمدة شهر
   ثة شهورلمدة ثال

   لمدة ستة شهور
   لمدة سنة

   لمدة أكثر من سنة
   

   التسهيالت االئتمانية -ثالثاً
   جاري مدين

   اوراق مخصومة
   قروض اقل من سنة

   قروض لمدة سنة واقل من ثالث سنوات
   قروض لمدة أكثر من ثالث سنوات

   قروض سيارات
   قروض بطاقات االئتمان

 
  
  

 )4(ملحق رقم 
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  2008ارسم/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  )5(ملحق رقم 
  

  مصرف قطر المرآزي
  قطر -الدوحة

  نموذج طلب تأسيس صندوق استثمار
  
   
  -:بيانات الصنــدوق   -1

  ..........................................................................: المقترح للصندوق وعنوانهاالسم 

            صندوق مغلق                         نوع الصندوق                     صندوق مفتوح

  

  داخل قطر         خارج قطر            داخل وخارج قطر:       مكان استثمارات الصندوق

  

  :   نوع االستثمارات

  

  

  ریال قطري                                  عمالت اخرى:             عملة تقييم الصندوق

  

             ..................ق.ر:.......................................................للصندوق رأس المال المستهدف 

  ق.ر................ق االجمالي.ر:..............القيمة االسمية للوحدة:....................عدد الوحدات

  .................................................................................................. :مدة الصندوق

  -:مؤسس الصندوق - 2

 .............: .........................................................................................االسم  -أ

 ...........................:...............................عنوان المقر الرئيسي لمزاولة العمل بقطر -ب

 .....:..................................................................................مدة العمل بقطر  -ج

  ......:............................................................ االستثمار وعنوان المقر الرئيسيأمين -3

  ....:.......................................................... نوان المقر الرئيسيوعمدیر الصندوق  - 3

 ....................:..............................................................اسم مراقب الحسابات - 4
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  2008ارسم/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  

  إقرار وتعهد

تثمار     نقـر         دمين بطلب تأسيس صندوق اس د   نأ................... نحن الموقعين ادناة والمتق ا ق ن

م      انون رق ى مرسوم بق ر        2004لسنة  ) 25(اطلعنا عل رار وزی ى ق تثمار وعل بإنشاء صنادیق االس

م  ارة رق نة ) 69(االقتصاد والتج تثمار  2004لس انون صنادیق االس ة لق ة التنفيذی . بإصدار الالئح

ر          ونتعه رف قط ات مص ة متطلب اء بكاف ة وبالوف ه التنفيذی انون والئحت واد الق ع م االلتزام بجمي د ب

در     ا یص ل م زام بك زي وااللت راف       هالمرآ تثمار واألش نادیق االس ال ص يم أعم ات لتنظ ن تعليم م

ه    تندات وان ات ومس ن معلوم ه للمصرف م ا تقدم ع م ة جمي د بصحة ودق ا نتعه ا، آم ة عليه والرقاب

رار المصرف  و           التوجد حسب ع ى ق أثير عل ا ت د یكون له ة أخرى ق لمنا أي معلومات إضافية هام

  . وزارة االقتصاد والتجارة بالموافقة على هذا الطلب

  

  :الصفة:                                               االسم

  

  

  توقيع المؤسس

  

  

   

   -:المرفقات المطلوبة
  النظام األساسي 

  اب في الصندوقنموذج نشرة االآتت 

  نموذج طلب االآتتاب 

  نموذج شهادة الوحدات المكتتب بها 

  )حسب أحد النموذجيين المرفقين(نموذج االستبيان الشخصي لمدیر الصندوق  

   :.........................................................أي معلومات هامة أخرى 

  )5(تابع ملحق رقم
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                      Banks name 
Nostro reconciliation Report 

 
Bank:Qatar Central Bank                                                  For the month Ending:        /         /20 
Their A/C NO:  Our A/C No:  
Credit Balance Ledger As of:   /    /20  Debit Balance Ledger as of:  /    /20  
Credit Balance statement As of: / /20  Debit Balance Ledger as of:  /    /20  
Credit items checked after Date  Credit items checked after Date  

We Debit-They do not credit We credit-They Do Not Debit 
Item date Narrative Amount  Settlement 

date 
Item date Narrative Amount  Settlement 

date 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

They debit-We do not credit They credit -We do not debit 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 Total    Total   
Preparer :                                                                                    Approved: 

 )6(ملحق رقم 
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  العاشرهالطبعة        

  

  )7(ملحق رقم 

  إرشادات حول املمارسات السليمة الدارة املخاطر
Guide lines on sound Risk Management Practices  

  
Internal control الرقابة الداخلية ) 1(

  

 Administrative Control  اإلجراءات اإلدارية للرقابة   1/1

Policies and procedures  السياسات واإلجراءات  1/1/1

 Code of Conduct  قواعد سلوكيات العمل  1/1/2

Delegation of Authority  تفويض وتدرج الصالحيات 1/1/3

Segregation of Duties  الفصل بني املهام والواجبات 1/1/4

Internal Audit  التدقيق الداخلي  1/1/5

Compliance  املتابعة 1/1/6

 Succession planning  خطط التتابع واالستمرارية 1/1/7

 Mandatory leave  نظام اإلجازات اإللزامية 1/1/8

 Handling of complaints  نظام التعامل مع الشكاوي 1/1/9

 Staff Compensation  نظام مكافأت وتعويضات املوظفني 1/1/10

Recruitment  نظام التوظيف 1/1/11

 Staff training and education  نظام تأهيل وتدريب املوظفني 1/1/12

  Operational Risk  خماطر التشغيل 1/2

Dealing with customer  التعامل مع العمالء 1/2/1

Operation of Accounts  فتح احلسابات والعمليات عليها  1/2/2

Legal Documentation  املستندات القانونية 1/2/3

 Record Keeping  احلفظ والتسجيل  1/2/4

Management information systems  املعلومات نظم 1/2/5
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Electronic Banking  عمليات البنوك اإللكترونية 1/2/6

Physical Controls  اجلرد الرقابة املادية  1/2/7

Off premises and after hours trading العمليات خارج البنك وبعد انتهاء العمل 1/2/8

New products/Business lines activities  ل يف األنشطة واملنتجات اجلديدةالتعام 1/2/9

Valuation of Assets  تقييم األصول 1/2/10

Verification and Reconciliation  املطابقات واملصادقات 1/2/11

Confirmation  التعزيزات 1/2/12

 Settlement  التسويات 1/2/13

 
   -:املخاطر االئتمانية) 2(
  -:االئتمانية املخاطر إدارةسياسات وإجراءات  2/1

Risk Management policies and procedures 
Strategy االستراتيجيات 2/1/1

Risk Management structure  هيكل إدارة املخاطر 2/1/2

Policies  السياسات 2/1/3

procedures  اإلجراءات  2/1/4

Delegation of authority  تفويض وتدرج الصالحيات  2/1/5

Credit Criteria  هيكل االئتمان 2/1/6

Risk mitigation  احلد من املخاطر 2/1/7

Limit Setting  وضع السقوف االئتمانية 2/1/8

Related Parties  االئتمان لألطراف ذات العالقة 2/1/9

  :قيـاس املخاطر ومتابعتها والرقابة عليها 2/2
Monitoring and controlRisk Management 

Credit Granting  منح االئتمان 2/2/1
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Monitoring  التحكم والرقابة 2/2/2

 Credit Review  اعادة تقييم االئتمان املمنوح 2/2/3

Classification and provision تصنيف االئتمان وتكوين املخصص 2/2/4

Credit Administration  لالئتمان  اإلدارية اإلجراءات 2/2/5

Internal Risk Rating  مؤشرات التقييم الداخلي 2/2/6

Problem credits  الديون املتعثرة  2/2/7

Credit Portfolio risk  خماطر تركز حمفظة االئتمان 2/2/8
Management /concentration risk

Stress testing اختبار التحمل يف حاالت الضغط  2/2/9

 Credit Risk in the trading book  خماطر العمليات االئتمانية 2/2/10

   -:خماطر السوق) 3(
  سياسات وإجراءات إدارة املخاطر  3/1

Risk Management Policies and procedures
Strategy االستراتيجيات  3/1/1

Policies  السياسات  3/1/2

Procedures  اإلجراءات  3/1/3

   -:قياس املخاطر ومتابعتها والرقابة عليها 3/2
Risk measurement Monitoring and controls

Processes and systems  األنظمة والتشغيل 3/2/1

Risk Measurement  قياس املخاطر  3/2/2

Risk LIMITS  سقوف املخاطر 3/2/3

أساليب التحليل واختبارات  3/2/4
  الضغط

Scenario analysis and stress testing
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 Use of investment  managers  استخدام مدراء االستثمار 3/2/5

  

Liquidity Risk  السيولة خماطر) 4(

  

  سياسات وإجراءات إدارة املخاطر 4/1
Risk Management policies and procedures

Strategy  االستراتيجيات 4/1/1

Policies  السياسات 4/1/2

Procedures  اإلجراءات 4/1/3

جلان إدارة األصول واخلصوم  4/1/4
  واالستثمار

ALCO/Investment committee

  قياس املخاطر ومتابعتها والرقابة عليها 4/2
Risk Measurement Monitoring and controls

قياس املخاطر ومتابعتها  4/2/1
  والتحكم فيها

Risk measurement and Monitoring 

 Funding Requirements  متطلبات التمويل 4/2/2

 Funding concentrations  تركزات التمويل 4/2/3

 Funding capacity  القدرة التمويليه  4/2/4

سيولة الشركات التابعة   4/2/5
  )اجملموعه(

Intra-group liquidity 

 Scenario analysis  أساليب التحليل 4/2/6

 Contingency plan  الطوارئخطة  4/2/7

 Limits and ratios  السقوف واملؤشرات 4/2/8
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  2008مارس/ البنوك    
  لعاشرهالطبعة ا

  
  التعليمات التطبيقية لكيفية إدخال وتحديث البيانات المتعلقة

  بالمخصصات المحتسبة على المديونيات المستحقة 
  على حسابات العمالء الغير منتظمة 

  / وما علقّ من فوائد )رديئة/ مشكوك في تحصيلها/ دون المستوى( 
  .عوائد محتسبة على هذه الحسابات

  
   - :أوالً
املشـكوك يف  /دون املسـتوى (دة مجيع حسابات العمالء الغري منتظمـة  التصريح عن أرص    

اليت مت احتساب خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها وعلقت الفوائد احملتسبة على ) الرديئة/حتصيلها
) مخسون الف ريال فأقل( أرصدة املديونيات املستحقة على هذه احلسابات أياً كان قيمة رصيدها 

  . ة هلؤالء العمالءحىت يتم ختصيص أرقام سري
   -:ثانياً
التصريح عن قيمة أرصدة التسهيالت االئتمانية املتعلقة بكل عميل من هؤالء العمالء أصحاب    

  . احلسابات الغري منتظمة وقيمة ونوع الضمانات املقدمة مقابل التسهيالت املمنوحة هلم
  - :ثالثاً
العوائد اليت مت البدء  /لبدء يف احتساهبا والفوائديتم إدخال البيانات املتعلقة باملخصصات اليت مت ا   

يف تعليقها حلساب العمالء اليت مت تصنيفها خالل سنة الدراسة كحسابات غري منتظمة من خالل 
بند إدخال خمصصـات جديـدة   / الربنامج اخلاص بذلك واملدرج حتت إسم معاجلة املخصصات 

   -:وذلك على النحو التايل
   -:الشاشة االوىل 

إدخال الرقم السري للعميل املراد إدخال بياناته وبعد ظهور إسم العميل وفئة تصنيف البنك له    
   -:يتم استكمال إدخال بيانات العميل التالية

  . آخر تاريخ انتهاء لصالحية التسهيالت املمنوحة للعميل  -1

 )8(ملحق رقم 
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  لعاشرهالطبعة ا

رديء / صيله مشكوك يف حت/ تاريخ بدء تصنيف البنك حلساب العميل للفئات دون املستوى  -2
  ). لن يقبل النظام بيانات أي عميل مصنف حتت فئات خمالفة للتصنيفات السابق ذكرها( 

  . تاريخ بدء البنك إلحتساب خمصص للدين املشكوك يف حتصيله حبساب العميل الغري منتظم  -3
  . تاريخ بدء البنك لتعليق الفائدة احملتسبة على مديونية العميل املستحقة  -4
معدل الفائدة احملتسبة على كل من حساب القروض واجلاري مدين حبـديها االعلـى    حتديد  -5

واالدىن ابتداء من تاريخ بدء تصنيف حساب العميل حتت أي من الفئات الـثالث السـابق   
البنوك االسالمية حتدد معدالت الربح حبديها االعلـى  (اكتوبر لسنة الدراسة 31ذكرها حىت 

ارية متت مع العميل قبل تاريخ تصنيف حسابه من قبل البنـوك  واالدىن ألخر عمليات استثم
اإلسالمية وذلك يف حالة إذا مل يقم البنك باجراء أي عمليات استثمارية مع العميل بعد تاريخ 

  ). من قبل البنك هتصنيف حساب
   -:الشاشة الثانية والثالثة

لى حدى طبقاً لعـدد  يتم تصنيف رصيد كل من حسايب االوراق املخصومة والقروض كل ع   
األوراق املخصومة وعدد اقساط القرض كل حسب تاريخ استحقاقة على أن يتطـابق اجملمـوع   
الناتج لكل حساب على حده مع رصيد هذا احلساب كما هو وارد من خالل نظـام األخطـار   

  . أكتوبر لسنة الدراسة 31املصرفية يف 
   - :الشاشة الرابعة

   -:مدين على النحو التايليتم تصنيف رصيد احلساب اجلاري 
إدخال رصيد احلساب كما هو يف تاريخ بدء تصنيفه من قبل البنك حتت أي مـن الفئـات     -1

  .الثالث السابق اإلشارة هلا
إدخال جمموع الفوائد احملتسبة على رصيد املديونية املستحقة يف هذا احلساب من تاريخ بـدء    -2

  . قة لسنة الدراسة تصنيفه حىت هناية شهر ديسمرب للسنة الساب
إدخال جمموع كل من املبالغ املسحوبة من احلساب واملبالغ أو العموالت املسـتحقة علـى     -3

  . العميل من تاريخ بدء تصنيف احلساب حىت هناية شهر ديسمرب للسنة السابقة لسنة الدراسة
  

 )8(تابع ملحق 
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  لعاشرهالطبعة ا

هر ديسمرب للسـنة  إدخال جمموع املبالغ املسددة باحلساب من تاريخ بدء تصنيفه حىت هناية ش  -4
  . السابقة لسنة الدراسة

  . أكتوبر لنفس السنة 31إدخال جمموع الفوائد احملتسبة من بداية سنة الدراسة حىت   -5
إدخال جمموع كل من املبالغ املسحوبة واملبالغ والعموالت املستحقة من بداية سنة الدراسة حىت   -6

  . أكتوبر لنفس السنة 31
  . أكتوبر لنفس السنة 31املسددة من بداية سنة الدراسة حىت إدخال جمموع املبالغ   -7
جيب أن يتطابق جمموع كافة هذه املفردات املدخلة مع رصيد احلساب اجلاري كما هو وارد من    

  . أكتوبر لسنة الدراسة 31خالل نظام األخطار املصرفية يف 
   - :الشاشة اخلامسة

   -:العوائد املعلقة على النحو التايل/ فوائديتم إدخال البيانات املتعلقة باملخصصات وال
املعلقة وخمصص الديون احملتسب كل منهما على حدى العوائد / إدخال رصيد كل من الفوائد -1

  .كما هو يف هناية شهر ديسمرب للسنة السابقة لسنة الدراسة
 زلنما أسـت  إضافة قيمة جمموع مامت احتسابه من فوائد خالل فترة سنة الدراسة او خصم قيمة  -2

  . من قيمة رصيد ما سبق تعليقه من فوائد
  .أو التخفيض احملتسب خالل سنة الدراسة لقيمة املخصص/ إضافة الزيادة احملتسبة  -3
العوائد /مع قيمة املخصص والفوائد) 3+2+1( جيب ان يتطابق جمموع البنود الثالثة السابقة   -4

  .دراسة املراد احتساهبا على حساب العميل خالل سنة ال
   - :الشاشة السادسة

  . ذكر مصادر سداد العميل بالتفصيل إذا ما وجدت     
   - :الشاشة السابعة

العوائد على حساب هذا العميل من /اختبار أسباب قيام البنك بتكوين املخصص وتعليق الفوائد   
  . خالل اخليارات احملددة هلذا الغرض من قبل مصرف قطر املركزي

 )8(تابع ملحق رقم 
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  لعاشرهالطبعة ا

   - :الشاشة الثامنة
أختيار االجراءات اليت قام هبا البنك لتحصيل املديونية املستحقة على العميل من خالل اخليارات    

  . احملددة هلذا الغرض من قبل املصرف املركزي
   -:الشاشة التاسعة

  . إدخال رأي مدقق احلسابات اخلارجي للبنك يف قيمة املخصص احملتسب من قبل البنك للعميل   
   - :رابعاً
احملتسب هلـم  ) أفراد / شركات ( يف حالة عدم توافر أي بيانات ألي عميل من عمالء البنك    

خمصصات و علق على حساباهتم ما سبق احتسابه من فوائد وبعد إبداء أسباب مقنعة بذلك مـن  
قبل البنك للمصرف املركزي ميكن إدخال البيانات املتعلقة هبؤالء العمالء من خالل الربنامج املعد 

   -:ذلك واملدرج حتت إسم إدخال خمصصات احلسابات الغري معرفة وذلك على النحو التايلل
  رقم حساب العميل لدى البنك  -1
  اسم العميل   -2
  .اكتوبر لسنة الدراسة 31رصيد املديونية املستحقة على العميل بااللف ريال كما هي يف   -3
علقة على احلساب كل علـى حـدى ويف   رصيد املخصص احملتسب وجمموع قيمة الفوائد امل  -4

  . اخلانة املخصصة لذلك
   - :خامساً

يف حالة قيام البنك بإدخال جزء من بيانات أي عميل من عمالئه دون استكمال هذه البيانات     
ميكن للبنك استكمال هذه البيانات الحقا من خالل الربنامج املدرج حتت اسم خمصصات غـري  

  . مكتملة
   -:سادساً

كن تعديل بيانات أي عميل سبق ادخاهلا من خالل الربنامج املدرج حتت اسم خمصصات مي    
من ) عمالء جدد(ميكن الغاء بيانات أي عميل مت ادخال بياناته ألول مرة (مكتملة ميكن تعديلها 

  . ومكتملة ميكن تعديلها او الغائها/خالل الربنامج املدرج حتت اسم خمصصات جديده وغري مكتملة

 )8(تابع ملحق رقم 
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  -:عاًساب
جيب على كل بنك تصوير وإرسال املستندات التالية يف حالة توافرها من خالل الربنامج املعد    

   -:وذلك طبقاً للتصنيف التايل) إرسال الوثائق (لذلك واملدرج حتت اسم برنامج الوثائق 
  . اتفاقية السداد املربمة بني البنك والعميل  -1
حجز الوديعة املوقع من العميل مع صورة آلخـر أشـعار    الودائع احملجوزة يتم تصوير كتاب  -2

  . لتجديد هذه الوديعة
  . صورة من الكفالة البنكيه الصادرة لصاحل البنك الضامنة لتسهيالت العميل  -3
  . صورة لكل من سند ملكية العقار املرهون وعقد الرهن واخر تثمني لقيمة العقار املرهون  -4
م املربم مع العميل وكتاب من سوق الدوحة لألوراق املاليـة  صورة لكل من عقد رهن األسه  -5

  . مبا يفيد رهن هذه األسهم
  . صورة من حوالة احلق املربمة بني البنك والعميل  -6
صور من سندات ملكيـة  / عقود رهن اآلالت واملعدات(صورة ألي ضمانات عينية أخرى   -7

  ) .اخل .....لصاحل البنك  السيارات واملعدات الثقيلة املثبت هبا بأهنا مرهونة
وميكن للبنك التأكد من صحة ودقة ما مت تصويره من مستندات من خالل برنـامج عـرض      

  .الوثائق
  -:ثامناً

العمل على حتديث او تسوية مجيع بيانات حسابات العمالء الغري منتظمة والسابق إدخاهلـا مـن   
   -:وبر من كل عام وذلك على النحو التايلخالل هذا النظام يف السنوات السابقة يف هناية شهر أكت

إعادة ادخال البيانات التحليلية املتعلقة باملديونيات املستحقة يف كل من حسايب االوراق  -أ
املخصومة والسلف والقروض طبقا للتطورات اليت طرأت على هذين النوعني من التسهيالت 

  . خالل سنة الدراسة
  

 )8(تابع ملحق رقم 
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  .ت خالل سنة الدراسة يف حساب العميل اجلاري مدينادخال إمجايل احلركات اليت مت - ب
إدخال التعديالت اليت أجريت على كل من حساب خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها   - ج

  . وحساب الفوائد او العوائد املعلقة سواء بالزيادة او النقصان خالل سنة الدراسة
  . املستحقة على العميل حتديث االجراءات اليت قام هبا البنك لتحصيل املديونية  -د

العمل على تسوية كل من حساب املخصص وحساب الفوائد املعلقة حبسابات العمالء  - هـ
   - :التالية
   . حسابات العمالء اليت أعيد تصنيفها لتصبح حسابات عادية أو ممتازة- 1
حسابات سددت قيمة املديونيات املستحقة عليها بالكامل او جزء منها ومت تسوية - 2

 . جلزء املتبقي منهاا
حسابات مت إعدام قيمة املديونيات املستحقة عليها بالكامل لتعثر اصحاهبا عن  - 3

  . السداد
العمل على اعادة ادخال بيانات حسابات مجيع العمالء الغري معرفة واليت مل يتم تسويتها مرة _   و

لعوائد املعلقة يغطي ا/اخرى على أن يكون جمموع قيمة كل من املخصص احملتسب والفوائد
كامل قيمة املديونية املستحقة على كل حساب من هذه احلسابات اليت نرى ضرورة قيام 
البنوك بالعمل على تسويتها نظراً لعدم توافر أي بيانات او أوراق ثبوتية خاصة هبا لدى 

  . البنك
   -:تاسعاً

سنة الدراسة وكذلك أرصـدة  العمل على ادخال أرصدة مجيع املديونيات اليت مت اعدامها خالل 
العمالء املصنفني حتت بند حسابات غري ُمعرفة واليت مت إعدامها خالل نفس الفترة مـن خـالل   
النظام املعد لذلك لكل منهما حيث انه لن يتم استكمال اجراءات عملية تسوية أي حساب مـن  

لذي مت اعدامـه هلـذا   هذه احلسابات يف نظام املخصصات اال إذا كان قد مت ترحيل قيمة الدين ا
  . عدومةاحلساب يف نظام الديون امل

 )8(تابع ملحق رقم 
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  -:عاشراً
يتم البدء يف إدخال أو حتديث البيانات املتعلقة باملخصصات احملتسبة على حسابات العمالء الغـري  
منتظمة بعد انتهاء مجيع البنوك من ادخال ارصدة تسهيالت العمالء كما هي يف هناية شهر اكتوبر 

خالل نظام االخطار املصرفية اليت جيب االنتهاء من  ادخال بياناهتـا يف اليـوم   لسنة الدراسة من 
    . اخلامس من شهر نوفمرب لسنة الدراسة كحد اقصى

   -:احلادي عشر
ميكن للبنك استخراج تقرير كامل جلميع حسابات عمالئه احملتسب هلم خمصصات ملراجعة ما    

  ) ) . 1(تقرير رقم(من خالل نظام التقارير قام بأدخالة من بيانات والتأكد من صحتها 
   -:الثاين عشر

بعد انتهاء البنك من إدخال مجيع البيانات املطلوبة ومراجعتها والتأكد من صحتها وكـذلك     
االنتهاء من تصوير كافة الوثائق املطلوبة يقوم البنك  بإرسال هذه البيانات إىل املصرف من خالل 

معاجلة املخصصات إرسال املخصصات إىل مصرف قطر (رج حتت أسم الربنامج املعد لذلك واملد
  ) . املركزي

  -:الثالث عشر
ميكن للبنك االستعالم عن حالة املخصصات املرسلة للمصرف من حيث انتهاء املصـرف مـن      

دراسة هذه املخصصات وقيامة بأعادة ارساهلا مرة اخرى للبنك بعد االنتهاء من دراستها ام ال من 
  . نظام االستعالم عن حالة املخصص/ ظام االستعالم العامخالل ن

   -:الرابع عشر
ال ميكن للبنك إجراء أي تعديل على حسابات املخصصات أو إضافة أي حسابات جديدة بعـد  

     .  قيامة بإرسال حسابات املخصصات اىل مصرف قطر املركزي
 

 )8(تابع ملحق رقم 
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Table 4- Market Risk - Standardised Method

Risk Rating Period to Maturity Position
Risk 

Weight
Capital 
Charge

State of Qater by 
local currency 0.00% 0
Government by 
local currency 0.00% 0

0.00% 0
0 to 6 months 0.25% 0
6 to 24 months 1.00% 0
over 24 months 1.60% 0

8.00% 0
0 to 6 months 0.25% 0
6 to 24 months 1.00% 0
over 24 months 1.60% 0

Others 8.00% 0
0

I. Total Specific Capital Charge 0

Cpn >=3% Cpn <3% Long Short Long Short Matched Unmatched Matched Unmatched Matched Matched
A D E F G (DxF) H (ExF) I J K L M N

1 <= 1 mth <= 1 mth 0.00% 0 0 0 0
  >1-3 mths >1-3 mths 0.20% 0 0 0 0 40% X1
>3-6 mths >3-6 mths 0.40% 0 0 0 0 0 0
>6-12 mths >6-12 mths 0.70% 0 0 0 0

Short 0
Long 0 40%

0
2 >1-2 yrs >1-1.9 yrs 1.25% 0 0 0 0 30% X2 Y1 100%

>2-3 yrs >1.9-2.8 yrs 1.75% 0 0 0 0 -          0 0
>3-4 yrs >2.8-3.6 yrs 2.25% 0 0 0 0 Y3

Short 0
Long 0 40%

0
3 >4-5 yrs >3.6-4.3 yrs 2.75% 0 0 0 0 Y2

>5-7 yrs >4.3-5.7 yrs 3.25% 0 0 0 0
>7-10 yrs >5.7-7.3 yrs 3.75% 0 0 0 0

>10-15 yrs >7.3-9.3 yrs 4.50% 0 0 0 0
>15-20 yrs >9.3-10.6 yrs 5.25% 0 0 0 0

>20 yrs >10.6-12 yrs 6.00% 0 0 0 0 30% X3
>12-20 yrs 8.00% 0 0 0 0 0 0

>20 yrs 12.50% 0 0 0 0
Short 0
Long 0

Total 0 0 0 10% 0 100%

General market risk charge is 0

A.1.Total Interest Rate Capital Charge 0 Position Capital Charge

1
Long cash & Long put or Short Cash & 
Long call*

Position
Risk 

Weight
Capital 
Charge 2 Long call or Long put**

8% 0 3 T t l O ti it l h 0

Prepared by:    Date: -    - 

Between Zones

9*10%+K27*40%+(K33+K44)*30%+(M31+M37)*40%+L49*100%+N33*100

Zone Maturity band
Individual net 

positions

Bank :-
A.1. Interest Rate Risk
I. Specific Risk Note 1

Treatment of Options - Note 10
Capital Charge to be computed by banks

Risk Type

A.2. Equity Position Risk  Note 7

 (See Note 2 to 6 below)
GENERAL INTEREST RATE RISK USING THE MATURITY METHOD

Weighting 
factor

AAA to A-

Qualifying

Total

AAA to AA-

Others

AAA to BBB

A+ to BBB-Government by 
foreign currency

 Weighted net 
positions By Band By Zone

I S ifi Ri k 8% 0 3 Total Options capital charge 0
8% 0 A.2. Total Equity Capital Charge 0

Note : Each item to be computed by banks and inserted in Cell U56 and U57 
1 * The capital Charge will be the market value of the underlying security 

Euro multiplied by the sum of specific and general market risk charges for
Pds. Stg. the underlying less the amount the option is in the money, if any, 
Jap. Yen bounded by zero
All Others

0 0 2 ** The capital charge will be the lesser of:
Gold Note 9 0 0 A.3. Total Foreign Exchange Capital Charge 0 (a) the market value of the underlying security multiplied by the sum of

specific and general market risk charges for the underlying
0 (b) the market value of the option

0

0

A.5. Total Commodities Capital Charge Note 11

A.3. Foreign Exchange Risk Note 8

A.4. Total Options Capital Charge Note 10

II. General Risk

Foreign Currency Position Short Long
Greater 

short/ long

10. Use Simplified Approach reflecting the risk on underlying instrument in their respective risk category
11. Commodities Risk is not applicable at the moment in Qatar

3. 10% of the total absolute value short or long position in each time period   (Vertical Disallowance )
4. 40% of the lower of absolute short or long position within Zone 1, 30% within Zone 2 and 30% within Zone 3
5. 40% of the lowest absolute short or long position between adjacent Zones                                                                                             (Horizontal Disallownc e)
6. 100% of the lowest absolute short or long position between Zone 1 and Zone 3

8. Shorthand Method used. Include contingent liabilities certain to be called and net delta-based equivalent of foreign currency options - all in QR
9. Position in gold should be added irrespective of the sign

7. At market value, where the specific represents total positions, and general represent total net potions. This should be included in a separate sheet.

1. Include all debt instruments. There is no specific capital charge for interest rate and foreign exchange contracts and derivatives
2. Include all interest rate derivatives in position for calculation of general capital charge

TOTAL MARKET RISK CAPITAL CHARGE

GUIDANCE FOR COMPUTING MARKET RISK CHARGE

Capital 
Charge

I. Specific Risk



Table 4- Market Risk - Standardised Method

Risk Rating Period to Maturity Position
Risk 

Weight
Capital 
Charge

State of Qater by 
local currency 0.00% 0
Government by 
local currency 0.00% 0

0.00% 0
0 to 6 months 0.25% 0
6 to 24 months 1.00% 0
over 24 months 1.60% 0

8.00% 0
0 to 6 months 0.25% 0
6 to 24 months 1.00% 0
over 24 months 1.60% 0

Others 8.00% 0
0

I. Total Specific Capital Charge 0

Cpn >=3% Cpn <3% Long Short Long Short Matched Unmatched Matched Unmatched Matched Matched
A D E F G (DxF) H (ExF) I J K L M N

1 <= 1 mth <= 1 mth 0.00% 0 0 0 0
  >1-3 mths >1-3 mths 0.20% 0 0 0 0 40% X1
>3-6 mths >3-6 mths 0.40% 0 0 0 0 0 0
>6-12 mths >6-12 mths 0.70% 0 0 0 0

Short 0
Long 0 40%

0
2 >1-2 yrs >1-1.9 yrs 1.25% 0 0 0 0 30% X2 Y1 100%

>2-3 yrs >1.9-2.8 yrs 1.75% 0 0 0 0 -          0 0
>3-4 yrs >2.8-3.6 yrs 2.25% 0 0 0 0 Y3

Short 0
Long 0 40%

0
3 >4-5 yrs >3.6-4.3 yrs 2.75% 0 0 0 0 Y2

>5-7 yrs >4.3-5.7 yrs 3.25% 0 0 0 0
>7-10 yrs >5.7-7.3 yrs 3.75% 0 0 0 0

>10-15 yrs >7.3-9.3 yrs 4.50% 0 0 0 0
>15-20 yrs >9.3-10.6 yrs 5.25% 0 0 0 0

>20 yrs >10.6-12 yrs 6.00% 0 0 0 0 30% X3
>12-20 yrs 8.00% 0 0 0 0 0 0

>20 yrs 12.50% 0 0 0 0
Short 0
Long 0

Total 0 0 0 10% 0 100%

General market risk charge is 0

A.1.Total Interest Rate Capital Charge 0 Position Capital Charge

1
Long cash & Long put or Short Cash & 
Long call*

Position
Risk 

Weight
Capital 
Charge 2 Long call or Long put**

8% 0 3 T t l O ti it l h 0

Prepared by:    Date: -    - 

Between Zones

9*10%+K27*40%+(K33+K44)*30%+(M31+M37)*40%+L49*100%+N33*100

Zone Maturity band
Individual net 

positions

Bank :-
A.1. Interest Rate Risk
I. Specific Risk Note 1

Treatment of Options - Note 10
Capital Charge to be computed by banks

Risk Type

A.2. Equity Position Risk  Note 7

 (See Note 2 to 6 below)
GENERAL INTEREST RATE RISK USING THE MATURITY METHOD

Weighting 
factor

AAA to A-

Qualifying

Total

AAA to AA-

Others

AAA to BBB

A+ to BBB-Government by 
foreign currency

 Weighted net 
positions By Band By Zone

I S ifi Ri k 8% 0 3 Total Options capital charge 0
8% 0 A.2. Total Equity Capital Charge 0

Note : Each item to be computed by banks and inserted in Cell U56 and U57 
1 * The capital Charge will be the market value of the underlying security 

Euro multiplied by the sum of specific and general market risk charges for
Pds. Stg. the underlying less the amount the option is in the money, if any, 
Jap. Yen bounded by zero
All Others

0 0 2 ** The capital charge will be the lesser of:
Gold Note 9 0 0 A.3. Total Foreign Exchange Capital Charge 0 (a) the market value of the underlying security multiplied by the sum of

specific and general market risk charges for the underlying
0 (b) the market value of the option

0

0

A.5. Total Commodities Capital Charge Note 11

A.3. Foreign Exchange Risk Note 8

A.4. Total Options Capital Charge Note 10

II. General Risk

Foreign Currency Position Short Long
Greater 

short/ long

10. Use Simplified Approach reflecting the risk on underlying instrument in their respective risk category
11. Commodities Risk is not applicable at the moment in Qatar

3. 10% of the total absolute value short or long position in each time period   (Vertical Disallowance )
4. 40% of the lower of absolute short or long position within Zone 1, 30% within Zone 2 and 30% within Zone 3
5. 40% of the lowest absolute short or long position between adjacent Zones                                                                                             (Horizontal Disallownc e)
6. 100% of the lowest absolute short or long position between Zone 1 and Zone 3

8. Shorthand Method used. Include contingent liabilities certain to be called and net delta-based equivalent of foreign currency options - all in QR
9. Position in gold should be added irrespective of the sign

7. At market value, where the specific represents total positions, and general represent total net potions. This should be included in a separate sheet.

1. Include all debt instruments. There is no specific capital charge for interest rate and foreign exchange contracts and derivatives
2. Include all interest rate derivatives in position for calculation of general capital charge

TOTAL MARKET RISK CAPITAL CHARGE

GUIDANCE FOR COMPUTING MARKET RISK CHARGE

Capital 
Charge

I. Specific Risk
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  مصرف قطر املركزي
Qatar Central Bank  

  األجنيب من مقيمني ألغراض معامالت خارجية من النقدمشتريات البنوك املقيمة 
Residents Banks Purchases of Foreign Exchange From Residents 

In Respect of Overseas Transactions 
 

Name of Bank اسم البنك

For the Month of خالل شهر

 Authorized signature توقيع املفوض

  
Balance of Payment transactions القيمة باأللف الریاالت معامالت ميزان المدفوعات

Value in thousands of QR 

 Exports & re-exports  الصادرات واعادة التصدیر 

 Transportation   النقل 

 Travel and tourism   السفر والسياحة

Investment income   دخل االستثمار 

Foreign government missions   بعثات الحكومات األجنبية 

Other services   خدمات أخرى 

Grants receive   منح متلقاة 

Drawings on loans received   مسحوبات من اصل قروض متلقاة

Repayments of loans given   تسدیدات من اصل قروض ممنوحة

Increases in other liabilities   الزیادات في المطلوبات االخرى

Reduction in other assets   النقص في الموجودات االخرى

Other known transactions   معامالت اخرى معلومة

Unknown transactions   معامالت غير معلومة

Total   المجموع

 
 
 
 
 
 

 A  (Form(النموذج 
  )10(ملحق رقم 
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  مصرف قطر املركزي
Qatar Central Bank  

  مقيمني ألغراض معامالت خارجيةىل إنقد األجنيب من الالبنوك املقيمة  مبيعات
Residents Banks Sales of Foreign Exchange to Residents 

In Respect of Overseas Transactions 
 
 
 

Name of Bank اسم البنك

For the Month of خالل شهر

 Authorized signature توقيع املفوض

  
Balance of Payment transactions القيمة باأللف الریاالت معامالت ميزان المدفوعات

Value in thousands of QR 

 Imports   الواردات

 Transportation   النقل 

 Travel and tourism   السفر والسياحة

Investment income payments   مدفوعات دخل االستثمار

Workers' remittances   ویالت العمالتح

Other services   خدمات أخرى 

 Grants paid   منح مدفوعة

Repayments on loans received   تسدیدات القروض المتلقاه

 Drawings on loans extended   تسدیدات القروض الممنوحة

Repayments of other liabilities   تسدیدات مطلوبات اخرى

 Acquisition of other assets   زة موجودات اخرى حيا

Other known transactions   معامالت أخرى معلومة

Unknown transactions   معامالت غير معلومة

Total   المجموع

  
 
 
 
 

  B  (Form(النموذج 

  )10(تابع ملحق رقم 
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   مصرف قطر املركزي
Qatar Central Bank  

  حتويالت العمال موزعة حسب البلدان
Geographical Distribution of workers Remittances   

 
For the Month of خالل شهر

  
Country القيمة باأللف الریاالت البلد

Value in thousands of QR 
 Total of Arab country   مجموعة البلدان العربية 

 G.C.C Countries   بلدان مجلس التعاون 
 Egypt   مصر
Jordan   األردن
Syrie   سوریا
Palestine   فلسطين
Yemen   اليمن

Other Arab countries   بلدان عربية اخرى
 Total of Asian countries   مجموعة البلدان االسيویة

Iran   ایران
India   الهند

Pakistan   باآستان
Bangaldesh   بنغالدیش

South korea   آوریا الجنوبية
Sri lanka   سيرالنكا
Philippines   الفلبين
Thailand   تایالند

 Other Asian Countries   بلدان اسيویة اخرى
 Total of European countries   مجموع البلدان االوربية

.U.K   بریطانيا 
France   فرنسا
Germany   المانيا
Italy   ایطاليا
Switzerland   سویسرا

Other European countries   بلدان اوربية اخرى
 Total of American countries   لدان االمریكيةمجموع الب

U.S.A   الوالیات المتحدة االمریكية
Canada   آندا

Other American countries   بلدان امریكية اخرى
Rest of the word   باقي بلدان العالم
 Grand Total   المجموع العام

  
 
 

  B (Form( partالجزء الثاني)  B(النموذج 
  )10(تابع ملحق رقم 
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  مصرف قطر املركزي
Qatar Central Bank  

 
 

Name of Bank بنكاسم ال

Foreign Currency Transactions in  معامالت النقد ااالجنيب يف شهر

 Authorized signature توقيع املفوض

  
 Opening Balance gross foreign currency holding االمجايل املرحل من ارصدة العملة االجنبيةأول املدةرصيد

Carried forward 
  

 Item أللف الریاالتالقيمة با  البلد
Value in thousands of QR 

 A (   Purchases of foreign currency (fromالنموذج (مشتريات عملة أجنبية من 
form A)

 Purchases from other resident banks   املشتريات من بنوك مقيمة أخرى

 Net increase in borrowing from  صايف الزيادة يف االقتراض من البنوك املقيمة االخرى
other resident bank 

ويشمل ذلك البنوك(مشتريات من غري مقيمني 
  )واملكتب االجنبية يف اخلارج

 Purchases from nonresident 
(including foreign banks and offices 
abroad)

 Net increase in borrowing from   صايف الزيادة يف االقتراض من غري املقيمني
nonresident bank

Purchases from the central bank   املشتريات من البنك املركزي

Total purchases  جمموع املشتريات

 B(  Sales of foreign currencies (fromالنموذج (مبيعات العمالت االجنبية من 
form B) 

Sales to other resident banks   مبيعات اىل بنوك مقيمة اخرى

ويشمل ذلك البنوك(مبيعات اىل غري مقيمني 
  )واملكاتب االجنبية يف اخلارج

 Sales to nonresidents(including 
foreign banks and offices abroad)

 Net increase in lending to   صايف الزيادة يف االفراض لغري املقيمني
nonresidents

Sales to the central bank   مبيعات للمصرف املركزي

Total  Sales  جمموع املبيعات

 
رصيد اخر املدة االمجايل املرحل من ارصدة العملة

  االجنبية
 Closing balance (gross foreign 

currency holdings carried forward)

  

  )10(تابع ملحق رقم   Form)  C(النموذج 
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Monthly Survey Questionnaire for Purchases of Foreign Exchange From Clients  استبيان املسح الشهري ملشتريات البنوك التجارية من النقد األجنيب من العمالء 
by Commercial Banks  

(Form A) )االستمارة أ( 

Name of Commercial Bank: اسم البنك التجاري:  

Reporting Month:  شهر اإلبالغ: 

  

  

Balance of Payments Transactions  

(in thousands of Qatari Riyals) الف الرياالت القطريةآب 

 General Government Public Enterprises Private Sector معامالت ميزان املدفوعات

 القطاع اخلاص املشروعات العامة احلكومة العامة 

1 Merchandise Exports       1 صادرات البضائع 

2 Freight       2 الشحن 

3 Merchandise Insurance /Claims       3 املطالبات على البضائع/ التأمني 

4 Other Transpiration Services        4 خدمات نقل أخرى 

  a- Passenger       مسافرون -أ   

  b- Other       أخرى -ب   

5 Travel and Tourism       5 السفر والسياحة 

6 Investment Income (Interest,        دخل االستثمار)، 6 الفائدة، واألرباح 

  Profits, Dividends)        واألرباح املوزعة(   

 )11(ملحق رقم 
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7 
Remittances Received by Foreign         7 التحويالت الواردة إىل السفارات 

  Embassies/ International Organizations)       املنظمات الدولية/ األجنبية   

8 Receipts from Other Services Provided       8 متحصالت من خدمات أخرى مقدمة 

  a- Communication Services        خدمات اتصاالت -أ   

  b- Construction Services       خدمات تشييد -ب   

  c- Non-Merchandise insurance services       خدمات تأمني على غري البضائع -ج   

  d- Financial Services        خدمات مالية -د   

  e- Government Services        خدمات حكومية -ه   

  f- Other Services       خدمات أخرى -و   

9 Workers' Remittances       9 لعاملنيحتويالت ا 

10 Other Current Transfers       10 حتويالت جارية أخرى 

11 Capital Transfers       11 التحويالت الرأمسالية 

  a- Government Transfers       التحويالت احلكومية -أ   

  b- Migrants' Transfers       حتويالت املهاجرين -ب   

12 Drawings on Loans Received       12 املسحوبات من القروض املتلقاة 

13 Repayments on Loans Extended       13 سداد القروض املقدمة 

14 Receipts from Bank Accounts abroad       14 متحصالت من احلسابات املصرفية يف اخلارج 

15 Sales of Portfolio Investment abroad       15 افظة يف اخلارجمبيعات استثمار احل 

 )11(تابع ملحق رقم 
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16 Sales of Other Assets abroad        16 مبيعات املوجودات األخرى يف اخلارج 

17 Other Foreign Liabilities Incurred        17 املطلوبات اخلارجية األخرى املتحملة 

18 Purchases from Other Banks       18 املشتريات من البنوك األخرى 

19 Other Transactions (n.i.e). Please         19 غري املدرجة ( املعامالت األخرى 

  Specify        يرجى التحديد). يف مكان آخر   

Total Purchases        جمموع املشتريات 

      

Person completing this form:  اسم الشخص القائم باستكمال هذه االستمارة:  

Signature: قيعالتو:  

Tel. No.: رقم اهلاتف:  

Fax No.: رقم الفاكس:  
  

 )11(تابع ملحق رقم 
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Monthly Survey Questionnaire for Sales of Foreign Exchange to Clients  استبيان املسح الشهري ملبيعات البنوك التجارية من النقد األجنيب إىل العمالء 

by Commercial Banks    

(Form B) )اإلستمارة ب( 

Name of Commercial Bank: اسم البنك التجاري:  

Reporting Month:  شهر اإلبالغ: 

  

  

Balance of Payments Transactions   

(in thousands of Qatari Riyals) الف الرياالت القطريةبآ 

 General Government Public Enterprises Private Sector معامالت ميزان املدفوعات

 القطاع اخلاص املشروعات العامة احلكومة العامة 

1 Merchandise Imports       1 واردات البضائع -

2 Freight       2 الشحن -

3 Merchandise Insurance /Claims paid       3 املطالبات املدفوعة على البضائع/ التأمني -

4 Other Transportation Services        4 اخرى خدمات نقل -

  a- Passenger       مسافرون -أ  

  b- Other       اخرى -ب  

5 Travel and Tourism       5 السفر والسياحة -

6 Investment Income (Interest,        دخل االستثمار)6 الفائدة ، االرباج، واالرباج املوزعة -

  Profits, Dividends)         
  

 )11(ع ملحق رقم بتا
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7 
Remittances made by Foreign         7 التحويالت املؤداة من السفارات 

  Embassies/ International Organizations)       املنظمات الدولية/ األجنبية   

8 Payments from Other Services Provided       8 مدفوعات مقابل خدمات أخرى مقدمة 

  a- Communication Services        خدمات اتصاالت -أ   

  b- Construction Services       خدمات تشييد -ب   

  c- Non-Merchandise insurance services       خدمات تأمني على غري البضائع -ج   

  d- Financial Services        خدمات مالية -د   

  e- Government Services        خدمات حكومية -هـ   

  f- Other Services       خدمات أخرى -و   

9 Workers' Remittances       9 حتويالت العاملني 

10 Other Current Transfers       10 حتويالت جارية أخرى 

11 Capital Transfers       11 التحويالت الرأمسالية 

  a- Government Transfers       التحويالت احلكومية -أ   

  b- Migrants' Transfers       حتويالت املهاجرين -ب   

12 Repayments on Loans Received       12 سداد القروض املتلقاة 

13 Drawings on Loans Extended       13 مسحوبات من القروض املقدمة 

14 Remittances to Bank Accounts abroad       14 اخلارج حتويالت إىل احلسابات املصرفية يف 

15 Acquisition of Portfolio Investment abroad       15 اقتناء استثمار احلافظة يف اخلارج 

 )11(تابع ملحق رقم 
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16 Acquisition of Other Assets abroad        16 اقتناء املوجودات األخرى يف اخلارج 

17 Repayment Other Foreign Liabilities        17 األخرىسداد املطلوبات اخلارجية 

18 Sales to Other Banks       18 مبيعات إىل البنوك األخرى 

19 Other Transactions (n.i.e). Please         19 غري املدرجة ( املعامالت األخرى 

  Specify        يرجى التحديد). يف مكان آخر   

Total Sales       جمموع املبيعات 

   

Person completing this form: اسم الشخص القائم باستكمال هذه االستمارة:  

Signature: التوقيع:  

Tel. No.:   :رقم اهلاتف

Fax No.:   :رقم الفاكس
 

 )11(تابع ملحق رقم 
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In thousands of QR. )الرياالت القطرية Ȥباالل( 

 Opening balance (gross foreign currency holdings carried forward)  )المرحلة األجنبية العمالت حيازات إجمالي( االفتتاحي الرصيد

 Purchased of foreign currecy (From Form A)  )أ اإلستمارة من(األجنبية  العمالت شراء
  Purchases from other resident banks  األخرى المقيمة البنوك من المشتریات

 Net increases in borrowing from other resident banks   األخرى المقيمة بنوكال من اإلقتراض في الزیادة صافي
 Purchases from nonresidents (including foreign banks & offices abroad)  )الخارج في ومكاتبها األجنبية البنوك ذلك في بما( المقيمين غير من المشتریات

 Net increases in borrowing from nonresidents  لمقيمينا غير من اإلقتراض في الزیادة صافي
 Purchases from the Central bank   المرآزي البنك من المشتریات
 Total Purchases  المشتریات مجموع
 Sales of foreign currency (From form B)  )ب األستمارة من(األجنبية العمالت مبيعات
  األخرى يمةالمق البنوك إلى المبيعات

Sales to other resident banks 
 Sales to nonresidents (including foreign banks and offices abroad)   )جالخار في ومكاتبها األجنبية البنوك ذلك في بما( المقيمين غير إلى المبيعات
 Net increase in lending to nonresidents  المقيمين غير إقراض في الزیادة صافي

 Sales to the Central Bank  المرآزي البنك إلى المبيعات
  Total Sales  المبيعات مجموع
 Closing balance (gross foreign currency holdings curried forward)  )المرحلة األجنبية العمالت حيازات إجمالي(الختامي الرصيد

  

Form C 
Reporting Bank: 
Foreign curency transaction ofr the month of:……………… 

  االستثمارة ج 
  :اسم البنك القائم باالبالغ

 :معامالت النقد االجنبي عن شهر

 )11(ملحق رقم تابع 
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  القائمة األولية لألغراض التي توجه إليها مشتریات ومبيعات العمالء من النقد األجنبي
  ")ب"و " أ"األرقام الواردة بين األقواس هي أرقام البنود في االستثمارین (

  المشروعات  األفراد
 ǡقارɉا ȿǕ سرةɉا ƂǙ تɎويǶ9(الت( ƂǙ تɎويǶالت/ ǦبȆتȺات املȝȿاملشر ȸȵ)16( 

 )1(ȉراǒ الȲȆع  )1(تريات الȲȆع ȵش
 Ȏȵرȥȿات الȺقȰ )5(الȆفر

 ȷȿرȥاȆ4(املǕ( 
 ȸǶ2(الش( 

ǦيȥرȎابات املȆƩا ȸȵ Ǧعȥǻ ȿǕ ȰǹǼال ɄقȲ6(ت( فرȆات الȥȿرȎȵ)5( 
Ɂرǹɉا Ǧاملالي ȧراȿɉا ȿǕ اتǼȺȆال ȸȵ ȰǹǼال ɄقȲات )6(تȵǼƪا ǒراȉ 

 )8ǡ(االتȎاالت 
 Ǽ8(التشييǻ( 
 )8ȿ(وترالكمبي 
  )ȵǼǹ )8 ȿات اǻɋارة ȿǕ االستǮمارات  

 Ǧȝȁاملو ǳرباɉا ɄقȲ6(ت(  ƘǱǖالت)8ǡ( 
 ǦكيȲص املȎǵ ǒراȉ ) مȾسɉا (اȾبيع ȿǕ)15( اȾعȥǻ ȿǕ ةǼالفائ ɄقȲت 

  Ɂرǹɉا Ǧاملالي ȧراȿɉا ȿǕ اتǼȺȆال ɂȲȝ)6(  
 ǦيȥرȎابات املȆƩا ɂȲȝ)6(  

 ȥǻع اɉرباǳ املوȉ)15 ( Ǧȝȁراǒ اȿɉراȧ املاليȿǕ Ǧ بيعȾا 
 ȳɉع اȿاملشر ƂǙ)6( 
 Ƃاȸريǹɇ6(ا( 

 Ƃت اɎويǶالت /ǯارƪا Ž ǦيȥرȎابات املȆƩا ȸȵ)14( اȾبيع ȿǕ املال ȃǕص رȎǵ ǒراȉ  
 ȸȵ/ȳɉع اȿاملشر ƂǙ)16(  
 ȸȵ/ȸريǹɇا ƂǙ)15( 

ǯارƪا ȸȵ ةǻالوار ȏȿالقر ȸȵ ǢǶȆ13(ال( اȾبيع ȿǕ Ǧاملالي ȧراȿɉا ǒراȉ)15(  
 ǯارƪا ȸȵ ةǻالوار ȏȿالقر ǻاǼ12(س( ƂǙ تɎويǶالت/ǯارƪا Ž ǦيȥرȎابات املȆƩا ȸȵ)14(  

ǒراȉ/ Ǧاملالي Ƙȡ اتǻوǱ16(بيع املو(  ǯارƪا ȸȵ ةǻالوار ȏȿالقر ȸȵ ǢǶȆال)13( 
ɁرǹǕ)19(   ǯارƪا ȸȵ ةǻالوار ȏȿالقر ǻاǼس)12(  

 ǒراȉ/ب Ǧاملالي Ƙȡ اتǻوǱ16(يع املو(  
 ɁرǹǕ)19( 

  
  
  
  
ȹ ǯǽفǕ ȼȆسȸȝ ǦȲǞ الȢرȸȵ ȏ يȺبȷǕ ɄȢ تكوȷ هذه القائمȎȵ ǦاǵبǦ لȺȲموǯǽ املقȸȵ ȳǼ البȺوȫ التǲاريȝ ȸȝ ǦمȲيات ȉراȿ ǒبيع الȺقǼ اȿ Û ƑȺǱɉيȺبȷǕ ɄȢ ترŽ ǻ الȺمو) 2(

 ƑȺǱɉا ǼقȺت الɎȵعاȵ ) ɄائȎǵǙ ǦȲǞسɉهذه ا ȸȵ ȏرȢالȿ Ȕقȥ. (  

 )11(تابع ملحق رقم 
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International Investment Position : Bank………………………………………………………………. 

 
 

Position 
at 

beginning 
of 

Change in position refecting: Position at 
end of 

 
Trans-
actions 

Price 
changes 

Exchange 
rate 

changes 

Other 
Adjust-
ments 

A.Assets  
1. portfolio investment 

1.1Equity securities  
1.2 Dabt securities  

1.2.1Bonds and notes 
1.2.2 Money-market instruments 
1.2.3 Financial derivatives  

2.Other Investment 
2.1 Loans 

2.1.1 Long-tem 
2.1.2short-term 

2.2currency and deposits 
2.3 other assets 

2.3.1 Long-term 
2.3.2short-term 

3.Resserve assets 
3.1 Foreign exchange 

3.1.1currency and deposits 
3.1.2 securities  

3.1.2.1 Equities 
3.1.2.2 Bonds and notes 
3.1.2.3 Money-market instruments and financial derviatices 

3.2 Other claims   

      

 

 )11(ملحق رقم تابع 
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Position 
at 

beginning 
of 

Change in position refecting: Position at 
end of 

 
Trans-
actions 

Price 
changes 

Exchange 
rate 

changes 

Other 
Adjust-
ments 

B. Liabilities   
1. portfolio investment 

1.1Equity securities  
1.2 Dabt securities  

1.2.1Bonds and notes 
1.2.2 Money-market instruments 
1.2.3 Financial derivatives  

2.Other Investment 
2.1 Loans 

2.1.1 Long-tem 
2.1.2short-term 

2.2currency and deposits 
2.3 other assets 

2.3.1 Long-term 
2.3.2short-term 

      

 
  
  
  
  

 )11(ملحق رقم تابع 
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In thousands of QR. )بااللف الرياالت القطرية( 

 Opening balance (gross foreign currency holdings carried forward)  )المرحلة األجنبية العمالت حيازات إجمالي( االفتتاحي الرصيد

 Purchased of foreign currecy (From Form A)  )أ اإلستمارة من(األجنبية  العمالت شراء
  Purchases from other resident banks  األخرى المقيمة البنوك من المشتریات

 Net increases in borrowing from other resident banks   األخرى المقيمة بنوكال من اإلقتراض في الزیادة صافي
 Purchases from nonresidents (including foreign banks & offices abroad)  )الخارج في ومكاتبها األجنبية البنوك ذلك في بما( المقيمين غير من المشتریات

 Net increases in borrowing from nonresidents  لمقيمينا غير من اإلقتراض في الزیادة صافي
 Purchases from the Central bank   المرآزي البنك من المشتریات
 Total Purchases  المشتریات مجموع
 Sales of foreign currency (From form B)  )ب األستمارة من(األجنبية العمالت مبيعات
  األخرى يمةالمق البنوك إلى المبيعات

Sales to other resident banks 
 Sales to nonresidents (including foreign banks and offices abroad)   )جالخار في ومكاتبها األجنبية البنوك ذلك في بما( المقيمين غير إلى المبيعات
 Net increase in lending to nonresidents  المقيمين غير إقراض في الزیادة صافي

 Sales to the Central Bank  المرآزي البنك إلى المبيعات
  Total Sales  المبيعات مجموع
 Closing balance (gross foreign currency holdings curried forward)  )المرحلة األجنبية العمالت حيازات إجمالي(الختامي الرصيد

  

Form C 
Reporting Bank: 
Foreign curency transaction ofr the month of:……………… 

  االستثمارة ج 
  :اسم البنك القائم باالبالغ

 :معامالت النقد االجنبي عن شهر

 )11(ملحق رقم تابع 
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  العاشرهالطبعة 

                                                            

  
  

  القائمة األولية لألغراض التي توجه إليها مشتریات ومبيعات العمالء من النقد األجنبي
  ")ب"و " أ"األرقام الواردة بين األقواس هي أرقام البنود في االستثمارین (

  المشروعات  األفراد
 )16(من املشروعات املنتسبة /التحويالت إىل )9(التحويالت إىل األسرة أو األقارب 

 )1(شراء السلع  )1(تريات السلع مش
 مصروفات النقل )5(السفر

 )أ4(املسافرون 
 )2(الشحن 

 )5(مصروفات السفر )6(تلقي الدخل أو دفعة من احلسابات املصرفية
 شراء اخلدمات )6(تلقي الدخل من السندات أو األوراق املالية األخرى

 )ب8(االتصاالت 
 )د8(التشييد 
 )و8(وترالكمبي 
  )و 8( خدمات اإلدارة أو االستثمارات  

 )ب8(التأجري  )6(تلقي األرباح املوزعة 
 تلقي الفائدة أو دفعها )15(أو بيعها) األسهم ( شراء حصص امللكية 

  )6(على السندات أو األوراق املالية األخرى  
  )6(على احلسابات املصرفية 

 دفع األرباح املوزعة ) 15(شراء األوراق املالية أو بيعها 
 )6(إىل املشروع األم 
 )6(اآلخريناىل 

  شراء حصص رأس املال أو بيعها )14(من احلسابات املصرفية يف اخلارج/ التحويالت اىل 
  )16(إىل املشروع األم/من 
 )15(إىل اآلخرين/من 

  )15(شراء األوراق املالية أو بيعها )13(السحب من القروض الواردة من اخلارج
  )14(من احلسابات املصرفية يف اخلارج/التحويالت إىل )12(سداد القروض الواردة من اخلارج 

 )13(السحب من القروض الواردة من اخلارج  )16(بيع املوجودات غري املالية /شراء
  )12(سداد القروض الواردة من اخلارج   )19(أخرى

  )16(يع املوجودات غري املالية ب/شراء 
 )19(أخرى 

  
  
  
  
ذج نفسه أسئلة عن الغرض من ينبغي أن تكون هذه القائمة مصاحبة للنموذج املقدم من البنوك التجارية عن عمليات شراء وبيع النقد األجنيب ، وينبغي أن ترد يف النمو) 2(

  ) .فقط والغرض من هذه األسئلة إحصائي ( معامالت النقد األجنيب 

 )11(تابع ملحق رقم 
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International Investment Position : Bank………………………………………………………………. 

 
 

Position 
at 

beginning 
of 

Change in position refecting: Position at 
end of 

 
Trans-
actions 

Price 
changes 

Exchange 
rate 

changes 

Other 
Adjust-
ments 

A.Assets  
1. portfolio investment 

1.1Equity securities  
1.2 Dabt securities  

1.2.1Bonds and notes 
1.2.2 Money-market instruments 
1.2.3 Financial derivatives  

2.Other Investment 
2.1 Loans 

2.1.1 Long-tem 
2.1.2short-term 

2.2currency and deposits 
2.3 other assets 

2.3.1 Long-term 
2.3.2short-term 

3.Resserve assets 
3.1 Foreign exchange 

3.1.1currency and deposits 
3.1.2 securities  

3.1.2.1 Equities 
3.1.2.2 Bonds and notes 
3.1.2.3 Money-market instruments and financial derviatices 

3.2 Other claims   
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Position 
at 

beginning 
of 

Change in position refecting: Position at 
end of 

 
Trans-
actions 

Price 
changes 

Exchange 
rate 

changes 

Other 
Adjust-
ments 

B. Liabilities   
1. portfolio investment 

1.1Equity securities  
1.2 Dabt securities  

1.2.1Bonds and notes 
1.2.2 Money-market instruments 
1.2.3 Financial derivatives  

2.Other Investment 
2.1 Loans 

2.1.1 Long-tem 
2.1.2short-term 

2.2currency and deposits 
2.3 other assets 

2.3.1 Long-term 
2.3.2short-term 
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  1نموذج إ ت                 إخطار عن دين مقترح شطبه                  
  : ................اسم البنك          
....:............تاريخ االخطار                

  :بيانات العميل  -1
  :........................الرقم السري 1/2: ......................... اسم العميل  1/1  
  : .............................................أمساء الشركاء وحصصهم يف الشركة  1/3  
  :..........................الرقم السري 1/5:.................... الشكل القانوين  1/4  
  :......................................................تاريخ بدء التعامل مع البنك  1/6  

  :بيانات عن املديونية واملخصص  -2
  :...................تصنيف البنك للحساب 2/2: .................. الرصيد املدين 2/1  
  :........................تاريخ تعليق الفائدة 2/4:........... تاريخ تصيف احلساب 2/3  
  :............والفوائد املعلقة إمجايل املخصص 2/6:............. شطبهاملبلغ املقترح  2/5  

  :بيانات عن الضمانات املتوافرة لدى البنك -3
  الف ريال (        )   )توفري/حسابات جارية/ودائع(الضمانات النقدية  3/1  
  الف ريال (        )                          العقارات املرهونة           3/2  
    الف ريال (        )                                القيمة السوقية لألسهم     3/3
  الف ريال (        )   )                        أخل... كفاالت بنكية (أخرى  3/4
  الف ريال (        )   ملتوافرة لدى البنك           جمموع صايف الضمانات ا 3/5

  :بيانات عن الوضع املايل للعميل والكفالء -4
  ايل للعميل حسب أحدث ميزانية وحسابات ختامية لهاملركز امل 4/1  
  أمساء الكفالء وجنسياهتم ومقدار كفالة كل منهم 4/2  
  املعلومات املتوافرة لدى البنك عن الكفالء وأوضاعهم املالية 4/3  
  )غري حمجوزة(األرصدة الدائنة لدى البنك للعميل والكفالء  4/4  

    :ل املديونية اإلجراءات اليت اختذها البنك لتحصي -5
    :الدين شطبه أسباب ومربرات  -6
  :الدين شطبه السلطة اليت صرحت  -7
  يرفق صورة من املوافقة) اللجان املنبثقة عنه/ جملس اإلدارة (
  ) :يرفق صورة من االتفاقية(إجياز التفاقية التسوية  -8

 توقيع املدير العام
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  :.....................................رأس المــــال              :............................................أسم البنك

  
  %5آشف بتفاصيل المساهمين الرئيسين بالبنوك الوطنية الذین یمتلكون نسبة 

  أو زوجاتهم و أو مؤسساتهم الفردیة و أو شرآاتهم و أو األوالد والبنات القصرفأآثر من رأس مال البنك سواء بصفتهم الشخصية و 
  /.................31/12فاآثر من رأسمالها آما في % 50التي یمتلكون فيها 

  
النسبة إلى 

رأس 
 المال

الشرآات التي یمتلكون  اإلجمالي
 فأآثر% 50فيها 

الزوجات المؤسسات الفردیة االوالد والبنات
 القصر

المساهم األصلي ساهمين وأفراد عائلتهمأسماء الم
 وشرآاتهم

إجمالي 
القيمة 
 االسمية

عدد
 األسهم

إجمالي 
القيمة 
 االسمية

عدد 
 األسهم

إجمالي
القيمة 
 االسمية

عدد
األسهم

إجمالي
القيمة 
 االسمية

عدد
 األسهم

إجمالي
القيمة 
 االسمية

عدد
األسهم

إجمالي
القيمة 
 االسمية

عدد
 األسهم

  مجموعة ) 1(             
  
  
  
 

  مجموعة) 2(             
  
  
  
  
  

  مجموعة) 3(             
  
  
  

       
 توقيع المفوض بالبنك
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  تعليمات تعبئة آشف المساهمين الرئيسيين بالبنك

  
ى مجموعات تضم آل مجموعة عناصر المساهم            -1 ود األول إل يقسم المساهمون في العم

م      وك صفحة رق وتتكون من المساهم    ) 123(الرئيسي آما هي محددة في التعليمات للبن

ذي يمتل  ة ال رآة أو المؤسس الغ أو الش رد الب بة الف واء % 5ك نس ك س ال البن ن رأس م م

ة و   ات القصر  والبأوالد أو بصفته الشخصية أو المعنوي اتهم و أو مؤسـساتهم    ن وأو زوج

فأآثر من رأسمالها ، وتسمى المجموعة   % 50الفردية و أو شرآاتهم التي يمتلكون فيها 

رتب ع المساهمين الم درج تحت آل مجموعة أسماء جمي اهم األصلي وين طين باسم المس

  0بالمجموعة 

ة االسمية لألسهم           -2 الي القيم ى السادس عدد األسهم وإجم يدرج في األعمدة من الثاني  إل

ى     التي يمتلكها آل مسـاهم من أعضاء المجمـوعة آما تـدرج نسبة مساهمة آل مساهم إل

  0رأس المال في العمود األخير

ة       -3 م المجموع ام اس ـوع أم درج المجم يًا وي ًا ورأس ة أفقي ل مجموع ع عناصر آ تم تجمي ي

ة لمساهمة المجموعة       ذلك النسبة اإلجمالي ويدرج في العمود الخاص باإلجمالي وتدرج آ

  0في رأس المال في العمود األخير أمام أسم المجموعة 

لفرد البالغ أو الشرآة أو المؤسسة  المقصود بالمساهم األصلي في العمود األول المساهم ا   -4

ولي       ه ال ك أسهم ولكن د ال يمل الذي تنتمي إليه المجموعة وقد يكون هو المساهم الوحيد وق

  0البناءه القصر  أو الوآيل لزوجاته أو صاحب المؤسسة الفردية 
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ى مجموعات تضم آل مجموعة عناصر المساهم            -1 ود األول إل يقسم المساهمون في العم

م      وك صفحة رق وتتكون من المساهم    ) 123(الرئيسي آما هي محددة في التعليمات للبن

ذي يمتل  ة ال رآة أو المؤسس الغ أو الش رد الب بة الف واء % 5ك نس ك س ال البن ن رأس م م

ة و   ات القصر  والبأوالد أو بصفته الشخصية أو المعنوي اتهم و أو مؤسـساتهم    ن وأو زوج

فأآثر من رأسمالها ، وتسمى المجموعة   % 50الفردية و أو شرآاتهم التي يمتلكون فيها 

رتب ع المساهمين الم درج تحت آل مجموعة أسماء جمي اهم األصلي وين طين باسم المس

  0بالمجموعة 

ة االسمية لألسهم           -2 الي القيم ى السادس عدد األسهم وإجم يدرج في األعمدة من الثاني  إل

ى     التي يمتلكها آل مسـاهم من أعضاء المجمـوعة آما تـدرج نسبة مساهمة آل مساهم إل

  0رأس المال في العمود األخير

ة       -3 م المجموع ام اس ـوع أم درج المجم يًا وي ًا ورأس ة أفقي ل مجموع ع عناصر آ تم تجمي ي

ة لمساهمة المجموعة       ذلك النسبة اإلجمالي ويدرج في العمود الخاص باإلجمالي وتدرج آ

  0في رأس المال في العمود األخير أمام أسم المجموعة 

لفرد البالغ أو الشرآة أو المؤسسة  المقصود بالمساهم األصلي في العمود األول المساهم ا   -4

ولي       ه ال ك أسهم ولكن د ال يمل الذي تنتمي إليه المجموعة وقد يكون هو المساهم الوحيد وق

  0البناءه القصر  أو الوآيل لزوجاته أو صاحب المؤسسة الفردية 

  
 

  
  



  
   السياسة النقدية                                                                                                                    الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثاني الباب

        حركة الديون المتعثرة                                                                                        
  

 

 2008/الطبعة العاشره                                                                                   مارس                                                                                            

  الحرآة الشهریة على الدیون المتعثرة
 
Activities on Non-performing Loans & Specific Loans Provisions Balance During the Month of………. Year:…….. 

 
 
In thousand of QR 

Interest 
Suspense Loan Provisions Non-Performing Loans  

 GeneralSpecific BadDoubtfulSubstandard
      Starting Balance (at the beginning of the month)

      Addition during the month 

Deduction during the month as a result of:

Repayment of loans 

Written off loans

Ending Balance (at the end of the month)
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  )1/ت س(النموذج رقم 

  بيان دوري بالترآزات االئتمانية للعميل ومجموعته االئتمانية                                                  
  م...../ . . . . . ./ . . . . ..آما هو في ... ... ...... لدى بنك 

  
  : . . . . . . . . . . . . .رقم المجموعة االئتمانية    . . . . . . . . . . .  :عالقة العميل بالبنك    . . . . . . . . . . . أسم العميل

  المبلغ باأللف ریال قطري  
الرقم 
  السري

أمساء حسابات التسهيالت االئتمانية املمنوحة 
 للعميل وجمموعته االئتمانية

)1 (  
 العالقة

)2 (  
 التصنيف

  مستخدم ممنوح مستخدم ممنوح مستخدم  ممنوح  حتساب نسبة التركزا  إمجايل التسهيالت تسهيالت غري مباشرة تسهيالت مباشرة
    إمجايل التسهيالت االئتمانية)3(             
    )-(كفاالت العطاءات)4(             
 الضمانات النقدية)5(             

         )-( 
  

 صايف التسهيالت             
         (=) 

  

  حتياطيات اإلورأس املال             
         )÷(  

  

 % نسبة التركز                       
    

  المجموع
    : إمجايل خمصصات الديون *       

    :إمجايل الفوائد املعلقة *            
  بيان عالقة العميل باحلساب  -1
   تـوقيع مدیر عام البنك                0)ممتاز،عادي، دون املستوى، مشكوك يف حتصيله، رديء(بيان تصنيف احلساب ما إذا كان  -2
                                                 0ـ إمجايل املمنوح أو املستخدم أيهما أكرب من التسهيالت املباشرة وغري مباشرة 3
  0إمجايل مبلغ كفاالت العطاءات الذي مت احتسابه ضمن التسهيالت غري املباشرة  -4
  0)الودائع،تأمينات نقدية، كفاالت بنكية(ستثناة إمجايل مبلغ الضمانات النقدية امل -5
       0منفصل عن تسهيالت كل رقم سري جملموعة العميل االئتمانية كل ستة اشهر) 1-1/س منوذج رقم ت(يرفق تقرير دوري    *   

  )15(ملحق رقم 
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  ) 1- 1/ت س( نموذج رقم                                         
   

  تقریر دوري عن التسهيالت االئتمانية للعميل الواحد
  م2./ .. .. ..…./ .. …آما هو في.. .. .. .. ..لدى بنك

  
   .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :رقم المجموعة االئتمانية  .. .. .. .. .. .. .. .. ..الرقم السري للعميل

  ........ ........ ........ ................ :نســـــــبة التــرآــــــــــز   .. .. .. .. .. .. ..فئة تصنيف ائتمان العميل 
  

   -:بيانات عامة عن العميل 
  . ........ ........ ........ ................ ........ ........ ........ ........ .......أسم العميل من واقع السجل التجاري -1
  ........./.........../................تاریخ انتهاء صالحية السجل التجاري -3........ ........ ........ :رقم السجل التجاري -2
  .. ........ ........ ........ ................ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ...... :الشكل القانوني للعميل - 4
  ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ :نوع النشاط  - 5
  بيانات عن الشرآاء   -6

  حدود المسئولية  أهلية التصرف  نسبة المشارآة  الجنسية  أسم الشریك
          
          
          
          
  
  -:طبيعة عالقة العميل بالبنك  -7
  مساهم رئيسي -ج      عضو مجلس إدارة -ب     عميل عادي -أ
   أخــــــــــرى -و      شرآة تابعة أو شقيقة - ه    موظف رئيسي  -د
  
  باأللف ریال ............                   ........../........../..أرصدة التسهيالت االئتمانية الممنوحة للعميل آما هي في  -8

  التسهيالت االئتمانية الغير مباشرة  التسهيالت االئتمانية المباشرة
  المستعمل  الممنوح  االستثمار/ نوع االئتمان المستعمل  الممنوح  االستثمار/نوع االئتمان 

            
            
            
            

      المجموع      المجموع
  
   ....../......../...........:تاریخ انتهاء صالحية االئتمان الممنوح - 10    ......./......../............: لتعامل مع العميلتاریخ بدء ا -9
  
      ....................................................................................................  :الغرض من منح االئتمان -11 

  
    ................................................................................................................  : مصادر السداد -12
  

    ...............................................................................  :ـ الجهة اإلداریة التي وافقت على منح االئتمان13
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  ةالضمانات المقدم -14

آما  قيمة الضمان باأللف ریال  نوع الضمــــــــان
  200/    /    هي في    

اسم الجهة التي قدرت قيمة 
  الضمان

      
      
      

   وضع حرآة الحساب -15
    تحت التسدید       ضعيف الحرآة               مجمد             متحرك   الجاري مدین -أ

      
    متخلف عن سداد بعض األوراق المخصومة    دادمنتظم الس  مخصومةق أورا- -ب
  

      متخلف عن سداد جميع األوراق المخصومة  
  

  متخلف عن سداد جميع األقساط       متخلف عن سداد بعض األقساط     منتظم السداد  ج  ـ قروض
  
  

    :ـ سبب عدم انتظام الحساب 16
     ...................................................................................................................................    

    ...................................................................................................................................    
  

  :ونية المستحقةالمدیـ اإلجراءات التي اتخذها البنك لسداد قيمة 17
    ...................................................................................................................................    
    ...................................................................................................................................    

  
  .................../................../............................ :ـ تاریخ بدء التجاوز 18
  

    ....................................................................................  :ـ الجهة اإلداریة التي وافقت على التجاوز 19
  

    ..................................................................................................................  :ـ سبب التجاوز 20
  

    ..........................................................................  :ـ اإلجراءات التي اتخذها البنك لسداد قيمة التجاوز 21
    ...................................................................................................................................    
    ...................................................................................................................................    

  ................/............../.............:  للبنك يزانية مقدمة من العميلـ تاریخ آخر م22
  

  ..................................................رأي مدیر البنك في الوضع المالي للعميل طبقًا للميزانية المدققة المقدمة -23
  

    ..........................................................................................................  :ـ أسم مدقق الحسابات 24
  

  ـ:شرآاء والكفالء مع إیضاح مدى قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الغير ـ رأي البنك في العميل وال25
    ...................................................................................................................................    
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  تعليمات عامة یجب أخذها في االعتبار عند تعبئة النموذجين
  المتعلقين بالترآزات االئتمانية للعميل ومجموعته االئتمانية

  )16(وملحق ) 15(تابع ملحق 
ى  الع عل م     االط ن رق فحات م ي الص واردة ف اريف ال م  ) 124(التع ى رق ة ) 127(ال والمتعلق

الترآزات اال م        ب وذجين رق ة النم د تعبئ ك عن ل بن ى آ ب عل ة ويج م ) 1/ت س(ئتماني          ورق

المتعلقين بالترآزات االئتمانية الكبيرة للعميل الواحد ومجموعته االئتمانية المتمثلة ) 1-1/ت س(

   :باألطراف ذات العالقة والمصالح المتداخلة ضرورة التقيد بالتعليمات التنفيذية التالية

  )455(صفحة ) 15(ملحق )  1/ ت س( وذج رقم النم    -1

   -:يعبأ هذا النموذج بالحسابات التالية     1/1

ا    1/1/1 الغ مجموعه ة والب ه االئتماني ل ومجموعت ة ألي عمي هيالت الممنوح ع التس جمي

ن % 10 أآثر م ه ف ك واحتياطيات ال البن ري   رأس م ال قط ون ري ان ملي أو مائت

   0أيهما أقل 

ه  1/1/2 ع التس ك جمي س إدارة البن اء مجل ن أعض و م ل عض ة لك يالت الممنوح

ة         الح المتداخل ة أو المص ابات ذات العالق ة بالحس ة المتمثل ه االئتماني ومجموعت

ذلك حتى        ـوحة وآ ة التسهيالت الممن وأقارب وأفراد عائلة العضو أي آانت قيم

  . وان لم يكـن هذا العضو قد حصل على تسهيالت شخصية خاصة به 

ادي     المقص  1/2 ـيل ع و عم ل ه ك ه ل بالبن ة العمي س إدارة  / ود بعالق و مجل اهم / عض مس

قيقة / موظف رئيسي  / رئيسي ة أو ش رآة تابع ة .  أخرى/ ش د طبيع د تحدي ويجب عن

ة الخاصة          ار األسس المحددة في التعليمات التنفيذي عالقة العميل بالبنك األخذ في االعتب

   ).123(تداخلة في الصفحة رقم بتعريف ائتمان األطراف ذات المصالح الم

ه        1/3 ة بمجموعت ابات ذات العالق ل بالحس ة العمي ان عالق د بي اة   عن ب مراع ـانية يج             االئتمـ

  -:ما يلي

   -:إذا آان العميل فرد تحدد العالقة طبقًا للخيارات التالية   1/3/1   

  شريك وآفيل -3             شريك -2      لمؤسسة الفردية مالك ا -1
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  ولي طبيعي للشريك القاصر -6 حساب شخصي مشترك     -5                 آفيل -4

  أخــرى -7

   -:إذا آان العميل شرآة تحدد العالقة طبقًا للخيارات التالية  1/3/2

  شرآة شقيقة أو تابعة -3  فرع  -2  الشرآة األم -1  

  آفيل -6  شريك وآفيل -5  شريك -4  

  أخرى -7  

ارات          1/3/3 ا الخي ارات السابق ذآره إذا آان العميل عضو مجلس إدارة فتضاف للخي

  -:التالية

  زوجة أو زوج  -3  أم  -2             أب -1

     أخت -6  أخ  -5األبناء البالغين والقصر            -4

ل يجب      1/4 ة للعمي ة االئتماني ة للمجموع ابات ذات العالق ن الحس اب م د تصنيف أي حس عن

ذ  ان، األخ ة الخاصة بتصنيف االئتم ات التنفيذي ي التعليم ددة ف ار األسس المح ي االعتب ف

  ) . 118(إلى رقم   )115(الصفحات من رقم 

ر          1/5 ا أآب وح أو المستخدم أيهم ة الممن ة   ( يتم احتساب نسبة الترآز بقسمة قيم ـوع قيم لمجم

ة ه االئتماني ل ومجموعت رة للعمي ر مباش رة والغي دة  )التسهيالت المباش وع قاع ى مجم عل

   . واحتياطياته رأس مال البنك 

من مخصصات وما تم تعليقه من فوائد للحسابات   هيجب ذآر مجموع قيمة ما تم احتساب   1/6

  . ذات العالقة الخاصة بالعميل ومجموعته االئتمانية إذا ما وجد ذلك  

م         1/7 وذج رق ى النم ل عل ر دوري منفص داد تقري ب إع ن ال) 1-1/ت س( يج هيالت ع تس

اذج مع     ذه النم الممنوحة للعميل وآل حساب من حسابات مجموعته االئتمـانية و إرفاق ه

  ) . 1/نموذج ت س ( البيان الدوري للترآزات االئتمانية 

  -:)457-456(صفحة ) 16(ملحق ) 1-1/ت س ( النموذج رقم   -2

   -:جميع بيانات العميل العامة يجب أن تكون مطابقة لمايلي  2/1

  .البطاقة الشخصية إذا آان العميل فرد  2/1/1  
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  . سجل تجاري ساري الصالحية إذا آان العميل شرآة أو مؤسسة فردية  2/1/2  

ل الشريك      2/2 التسهيالت الممنوحة بصفته     الموصي  المقصود بحدود المسئولية هو هل يكف

لشرآاء  ترفق آخر صورة لعقد الكفالة الشخصية لكل شريك من ا    (الشخصية أم ال يكفل 

  . )الذين آفلوا التسهيالت

ة          2/3 ـمات التنفيذي ي التعلي ددة ف ًا لألسس المح ك طبق ل بالبن ة العمي ة عالق د طبيع تم تحدي ي

  0 )123(الخاصة بتعريف ائتمان األطراف ذات المصالح المتداخلة في الصفحة رقم 

تثمارا ( يتم تحديد قيمة آل نوع من أنواع التسهيالت االئتمانية  2/4 البنوك اإلسالمية  االس  )ت ب

  ) .8(المباشرة والغير مباشرة الممنوح منها والمستعمل آل على حده في البند رقم 

ذه    2/5 في حالة إذا آان تاريخ صالحية منح االئتمان قد انتهت يجب ذآر أسباب عدم تجديد ه

  . التسهيالت 

  . و واضحة  تفصيليةيجب أن يتم ذآر الغرض من منح االئتمان بصورة   2/6

ابه     2/7 ا لحس يجب ذآر تفاصيل آاملة ومحددة لمصادر السداد المتفق مع العميل على تحويله

  .لدى البنك لسداد قيمة التسهيالت الممنوحة

ة السوقية       2/8 ذآر تفاصيل آاملة لكل نوع من أنواع الضمانات العينية المقدمة مع ذآر القيم

   .يمة الضمانالحالية للضمان واألسس التي تم بموجبها تحديد ق

ال          يتم (   ـيل مث ة من العم ة بالضمانات المقدم ة المتعلق تندات الثبوتي إرفاق صور من المس

د  ة حق أو عق ع أو حوال اب حجز الودائ اري أو آت رهن العق د ال ك صور لكل من عق ذل

الخ وذلك لمرة واحدة وفي حالة إذا ما طرأ أي تعديل على …………الكفالة الشخصية 

تم  ذه الضمانات ي ة   ه اق آاف ع إرف الي م دوري الت ر ال ي التقري ذلك ف عار المصرف ب إش

  .  )المستندات المتعلقة بذلك

الي أعده          2/9 ل م آخر تحلي ان ب دى البنك وبي يجب إرفاق آخر ميزانية مدققة خاصة بالعميل ل

  .البنك عن وضع العميل مع هذا النموذج
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  -:والتسهيالت الممنوحة له ما يلييجب أن يوضح مدير البنك من خالل رأيه عن العميل   2/10

اه           2/10/1 ه تج اء بالتزامات ى الوف ه عل ل ومدى قدرت ويلي للعمي مدى سالمة الهيكل التم

ه   الغير مع بيان األسس والمؤشرات والنسب المالية التي بموجبها بنى المدير رأي

  .عليها

ان األسس التي من خال      2/10/2 ذا     المالءة المالية للشرآاء والكفالء مع بي اء ه م بن ا ت له

  .الرأي

اء     2/10/3 م بن ا ت آفاءة القائمين على اإلدارة لدى العميل مع بيان األسس التي من خالله

  .هذا الرأي

ة       2/10/4 ل تحت أي فئ بيان األسباب واألسس التي استند عليها البنك في تصنيفه للعمي

  ).رديئة/ مشكوك في تحصيلها/ دون المستوى/ عادي/ ممتاز(من الفئات 

ل من       2/10/5 ى أي عمي بيان االجراءات التي اتخذها البنك لتحصيل ما هو مستحق عل

توى    ة دون المس ت فئ ابه تح نف حس ك ص اه البن ات تج ي / التزام كوك ف مش

  .ردئ/ تحصيله

ذه (   ن ه ق صورة م داد ترف ة س رام اتفاقي ة إب ي حال دى اال ف ع إيضاح م ة م تفاقي

  )تفاقيةالتزام العميل بما جاء في هذه اال

في حالة حسابات العمالء الذين تجاوزت أرصدة حساباتهم الحدود الممنوحة لها  2/10/6

ر       ب ذآ ا يج ددة آم حة ومح ورة واض اوز بص ذا التج باب ه ر أس ب ذآ يج

  .االجراءات التي اتخذها البنك حتى يقوم العميل بسداد قيمة التجاوز

ا  أسباب عدم قيام البنك بالحصول على ضمانات عينية آاف 2/10/7 ية من العميل مقابل م

  .تم منحه من تسهيالت

ع الشرآاء في الشرآات       2/10/8 أسباب عدم حصول البنك على الكفالة الشخصية لجمي

ة الشخصية    ذات المسئولية المحدودة أو أسباب اآتفاء البنك بالحصول على الكفال

  .لبعض الشرآاء وليس جميعهم في مثل هذا النوع من الشرآات السابق ذآره
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 Basel II Framework 
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Chapter 1: Definitions: - 

1) QCB Qatar Central Bank 

2) Department Banking Supervision Department 

3) Basel II Framework 

The International Convergence of Capital Measurement & Capital 

Standards – A Revised Framework, popularly known as Basel II 

Framework relating to calculating capital adequacy, issued in June 

2004 as updated vide its most recent document issued in June 2006, 

and other related documents/guidance notes issued by Basel 

Committee from time to time. 

 

Reference in this Instructions relating to Basel II framework would be 

“International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards – A Revised Framework, Comprehensive Version issued in 

June 2006”. This document is available on www.bis.org under Basel 

Committee publications.  

4) Capital Adequacy 

The components of capital retained to meet potential risk of all sorts 

would be constituted of three tiers. 

Core Capital (Tier 1) 
Comprises of  
Permanent shareholders’ equity (paid-up capital) + legal reserve + 

general reserve or other reserves + retained earnings  

Less  
• Treasury shares (bank’s own shares purchased) 

• Goodwill    

• Interim cumulative net losses which are reviewed and audited by 

external Auditors 

Tier 2 
Comprises of  
Fair value adjustments (45% of positive fair value to be taken to 

Tier 2. Any negative fair value adjustments have to be fully 

deducted from Tier 2) + Asset revaluation reserve (up to 45% of 
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the reserve may be taken to Tier 2) + risk reserve (subject to a 

maximum of 1.25% of total risk weighted assets) + Subordinated 

debt (limited to the maximum of 50% of Tier 1. Please see detailed 

guidelines for raising subordinated debt in the Annex) 

The total of Tier 2 elements of capital will be limited to a 

maximum of 100% of the total Tier 1 elements. 

Tier 3 
Comprises of  

Short-term subordinated loans to meet market risk of original 

maturity for a period of two years maximum, such that their 

balance will not exceed 250% of the  Tier 1 capital required for 

supporting market risk. The minimum conditions for Tier 3 capital 

are: 

• Be unsecured, subordinated and fully paid-up,  

• Has an original maturity of maximum  two years 

• Not repayable or redeemable before the agreed repayment date 

and without the prior approval of QCB, 

• It should be subject to lock-in clause which stipulates that 

neither interest nor principal may be paid, even at maturity, if 

the minimum capital adequacy ratio falls below the prescribed 

limit, i.e. 10%. 

• It should not contain restrictive clauses. 

Limits of Tier 3 

• Tier 3 capital will be limited to 250% of bank’s Tier 1 capital 

that is required to support market risk. Accordingly a 

minimum of about 28.5% of market risk needs to be supported 

by Tier 1 capital. 

The aggregate of total of Tier 2 & 3 will not exceed 100% of total 
Tier 1 capital. 

Deductions from Capital 
• Deductions pursuant to “Scope of Application” of Basel II 

framework, will be 50% from Tier 1 & 50% from Tier 2 
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capital. 

• While deduction from Tier 1 & 2 at 50% each, bank should 

ensure that in case Tier 2 is not sufficient to deduct the 

required amount, such amount (s) may be deducted from Tier 

1 capital. 

Limits of Tier 2 & 3, based on Tier 1 will be computed after deduction 

of goodwill and treasury shares, but before deduction of investments. 

5) Standardized 

Approach 

The endorsed approach by Qatar Central Bank for calculation of 

capital adequacy with respect to credit risk and market risk and the 

Basic Indicator Approach for operational risk. 

6) Government 
Comprises all the state ministries, organizations and departments that 

are related financially and administratively.  

7) Govt. 

Establishments 

Establishments or organizations fully owned by the state and 

independent financially and administratively, and that have separate 

balance sheets. 

8) Semi-Govt. 

Establishments 

Establishments in which the state is subscribing to 50% or more. 

9) Development Banks 

(MDBs) 

These are multilateral banks having high ratings and satisfy the criteria 

provided by the Basel Committee under Paragraph 59 of the 

Framework at page 21. These MDBs carry risk weight equivalent to 

zero per cent. 

10) Int’l Rating 

Establishments 

The ratings agencies are establishments that rate credit worthiness in 

terms of stability and capability to settle obligations in accordance with 

the conditions stipulated by QCB.  

The eligibility criteria governing rating agencies would be applied in 

accordance with paragraphs 90 to 108, pages   27 – 31 of the Basel II 

framework.  

11) Subsidiaries Companies, in which the bank subscribes to their capital by 50% or 
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more in each company. 

12) Associates 
Companies in which the bank subscribes to their capital by 20% or 

more, but less than 50% in each company. 

13) Retail loans 

Retail Loans include consumer loans, credit card receivables, small 

loans given to individuals and small business facilities. Small business 

would be institutions with a balance sheet not exceeding QR 10 

million. This is only an indicative limit to enable banks to exercise 

their judgment. The maximum aggregate limit for such loans to a 

single entity is 2.5 million Qatari Riyals. For the purpose of 

compliance with this threshold limit, the limit would mean sanctioned 

limit or the actual outstanding, which ever is higher, for all fund-based 

and non-fund based facilities, including all forms of off-balance sheet 

exposures.  

14) Residential 
Mortgage loans 

Loans that are granted by the bank to its customers which are secured 

by the collateral of residential property which is either self occupied or 

is generating rental income, provided it is wholly mortgaged in favour 

of the bank.  

15) Loans secured by 
mortgage of 
commercial real estate 

Mortgage loans granted by the bank to its customers with real estate 

mortgage collateral of commercial real estate. 

16) Overdue Loans Loans which are overdue for more than 90 days 

17) Trading Book 

Book that incorporates all financial investment balances with intent to 

trade. A trading book would therefore constitute all investments held 

for trading and available for sale. 

18) Banking Book The book that incorporates all the financial investment balances 
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retained till maturity date, and also the investments in subsidiaries and 

associates, and all other assets and liabilities that are not part of the 

trading book. 
 

Chapter 2: Prudential Norms on Capital Adequacy 

Scope of Application 

• The capital adequacy norms shall be applicable to all national banks, both on a solo and a 

consolidated basis.  

• The capital adequacy shall be calculated according to Basel II on the level of the bank and 

its branches on one hand, and on the level of the whole group on the other hand.  

• The capital adequacy ratio shall not be less than 10% in pursuance of the instructions of 

QCB at all times.  

Investments in banking, securities & other financial entities 

• Majority-owned (more than 50% equity interest) or-controlled banking entities, securities 

firms and other financial entities should be fully consolidated.  

• Significant minority investments (more than 20% but less than 50% equity interests) in 

banking, securities and other financial entities, banks will have a choice either to 

consolidate their investments on a pro-rata basis or deduct the entire amount of investment 

from capital funds: 

 consolidate their investments in these companies on a pro-rata basis, subject to:  

• Feasibility of conducting pro-rata consolidation atleast at a quarterly 

interval 

• The investor bank having full access to the requisite data of the 

investee company / bank 

• The methodology to be followed is consistent with the QCB’s 

guidelines on computation of capital adequacy 
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• The detailed calculation of capital adequacy after pro-rata 

consolidation to be certified by the external auditors of the bank 

OR 

o Deduct the entire amount of investments from the capital funds (50% from Tier 1 

and 50% from Tier 2) 

Equity investments of 20% and below should be risk weighted at 100%. 

• Any reciprocal cross holding of bank capital of locally incorporated banks will be deducted 

from capital. 

Significant investments in Commercial (Non-financial) entities and investments in real estate 

by Islamic Banks  

• In case of significant minority or majority investments in commercial (Non-financial ) 

entities and in real estate by Islamic banks, the following threshold levels will be applied: 

o  Investments higher than 15% of the bank’s capital for individual significant 

investment in commercial entity and 60% of the bank’s capital for the aggregate of 

such investments will be applied, for deduction from capital. The amount to be 

deducted will be that portion of the investment that exceeds the materiality level 

indicated above. Investments below this threshold level will be risk weighted at 

100%. 

o The prevailing limits for risk concentration as per QCB instruction will continue to 

be in force.   

Investments in Insurance subsidiaries 

• Investments in excess of 20% in an insurance entity should be deducted from bank’s 

capital base. In case of investments less than or equal to 20%, the exposure should be risk 

weighted 100% 
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Deductions of investments made pursuant to the Scope of Application of the Basel II 

framework, the deductions will be 50% from Tier 1 and 50% from Tier 2. Wherever, Tier 2 

capital is insufficient for such deduction of investments pursuant to this section, such shortfall 

in Tier 2 may be deducted from Tier 1.  

 
B) Method of filling in capital adequacy  (Prudential) Return 

data entry for the on -balance sheet items: 

Table (1) 
Credit risk 
Incorporation of balances in the balance sheet: The first column of this table has to be filled in 

for the on-balance sheet items and off-balance sheet items according to the monthly data.  

 

1) Claims on Qatar 
Government and 
Qatar Central Bank: 

In local and foreign currency: direct credit facilities are to be 

posted under this item in addition to government securities / 

treasury bills along with balances at Qatar Central Bank, and will 

attract risk weight equivalent to zero per cent. 

 

2) Claims on GCC 
governments 

In local and foreign currency: All direct credit facilities, debt 

securities and treasuries representing claims on sovereigns of GCC 

countries will attract 0% risk weight. 

 

3) Claims on Governmental 
Establishments (PSEs) 

To post under this item claims in local and foreign currencies of 

PSEs incorporated in the State of Qatar and also in GCC which 

will be risk weighted at zero per cent.  In case the funding is in 

foreign currency, then risk weight of 20% will be applied. 

Claims on commercial entities owned by GCC sovereigns or 

public sector entities (PSEs) that operate as commercial 

organizations shall be treated as claims on corporates and assigned 

risk weight based on the corporate credit quality rating assigned by 

a recognised rating agency if available. Otherwise, such claims 

may be risk weighted at 100%. 
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4) Claims on other 
governments and central 

banks 

To post under this item claims’ balances whether that be in the 

national currency of the country or in foreign currencies, and take 

into account risk weight that corresponds with the risk weight of 

the credit rating for the country. 

 
 
 

 
5) Claims on multilateral 
development banks (MDBs) 

To post under this item claims’ balances whether in local currency 

or in foreign currencies, and apply risk weight equivalent to zero 

per cent. Banks are required to refer to Basel Committee’s list of 

MDBs eligible for 0% risk weight. The list is subject to revision 

by the committee from time to time. The eligibility criteria for 0% 

risk weight of MDBs is as per those given under paragraph 59, 

page 21 of Basel II framework. 

 

 
 
6) Banks 

Claims on banks should be assigned risk weights as per Option 2 

of the Basel II framework. A preferential risk weight 

corresponding to one category higher, subject to a floor of 20%, 

may be applied to claims whose original maturity period is three 

months or less. 

7) Claims on Corporates 

Claims of corporates should be risk weighted as per the ratings 

assigned to them by the credit rating agencies. To post under this 

item claims on companies and also claims on semi foreign 

governments establishments and securities companies which are 

not subject to the supervisory and organizational arrangements that 

correspond with the arrangements stated in Basel II framework 

with the exception of the claims balances on small companies. 

 

Notwithstanding the ratings assigned by the recognised rating 

agencies to such claims, it has been decided by QCB for the time 

being, claims on corporates will attract risk weight equivalent to 

100%. 

 

Claims on securities firm will be treated as claims on banks 

provided these firms are subject to supervisory and regulatory 
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arrangements comparable to those under Basel II framework; 

otherwise, the claims on securities firms will be risk weighted as 

claims on corporates.  

8) Retail Loans 

A) Personal loans: To incorporate under this item claim 

balances on all personal loans and also claims on small 

companies (total loan amount not exceeding QR 2.5 

millions) with a risk weight equivalent to 75%. 

B) Mortgage loans: To incorporate under this item claim of 

all loans guaranteed by residential and personal real estate 

mortgage with a risk weight equal to 75%.QCB would 

evaluate the preferential risk weight based on the default 

experience of these exposures.  

C) Loans secured by mortgage of commercial real estate: 

To incorporate under this item claim balances on all 

commercial mortgage loans with risk weight equal to 

100%. 

D) Other retail loans: to incorporate under this item all retail 

loans balances which have not been posted under the 

previous items and these have to be assigned a risk weight 

equal to 100%. 

9) Overdue Loans 

To incorporate under this item the unsecured portion of any loan 

that is past due for more than 90 days, net of specific provisions, 

including partial write-offs, will be risk weighted as under: 

o 150% risk weight when the specific or determined 

provisions are less than 20% of the outstanding loan 

balance, 

o 100% risk weight when the specific provisions or 

determined provisions range between 20% to 50% of the 

outstanding loan balance 

o 50% risk weight when the specific provisions or 

determined provisions are more than 50% of the 

outstanding loan balance. 
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For the purpose of defining the secured portion of the overdue 

loans, eligible collateral will be the same as used for credit risk 

mitigation purposes as given under Chapter 5 of this guideline.  

10) other assets 

To incorporate the following under this item : 

A) Cash: includes cash balances at the bank whether in local 

or foreign currency, the risk weight is computed at zero per 

cent. 

B) Gold: to incorporate under this item the gold balances 

owned actually by the bank and under its disposal, the risk 

weight equates zero per cent. 
C) Cash items under collection: To include under this item 

all cash items in the process of collection, and will be risk 

weighted at 20%. 

Others: under this item to incorporate other assets balances in 

the monthly position along with fixed assets, will be risk 

weighted at  100%. 

 

Note: Banks to note that while computing claims, they have to exclude deferred profit or 
deferred interest which may be included in the outstanding of loan balances. 
 

Chapter 3: Data entry for the Off - Balance Sheet items: 
The following items would be incorporated in accordance with the defined sectors and these items 

will be filled in as per the period of exposure indicated in the table. 

1) The unutilized part of 
the credit facilities: 

To incorporate under this item all unutilized credit facilities granted 

to clients and divided as per the tenor (less than a year / more than a 

year) 

2) Documentary Credits 
To incorporate under this item the uncovered part of the 

documentary credits of all types. 

3) Performance Bond 
To incorporate under this item the uncovered part of performance 

bond balances. 

4) Other Guarantees  
To incorporate under this item the uncovered part of all other  

guarantees balances 
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5) Interest Rates Contracts 

They are financial derivative contracts against interest rate risk. To 

incorporate under this item derivative positions whether for the 

purposes of trading or hedging, and it will be posted under three 

columns as follows: less than a year, from one year to two year, and 

more than two years; with regard to balances for more than two 

years, they will be posted in a detailed manner each separately in 

special separate table. 
 

6) Exchange Rates 
Contracts 

They are financial derivatives contracts against  exchange rate risk 

and balances of derivatives, whether for purposes of trading or for 

hedging are incorporated under three columns as follows: less than 

a year, from one year to two years, and more than two years; as for 

balances for more than two years, they will be incorporated in a 

detailed manner, each separately in a special independent table. 

 

 

 

Chapter 4: Data entry in Table No. (2) 

Vide this table the contingent liabilities balances are processed through conversion factors in 

respect of each of the various items associated with the bank’s operations from Table No. 1 to 

be converted to direct credit risk so as to conform with the items on the balance sheet as 

outlined in the following table: - 

Description Conversion factor 

1-  Unutilized part of the credit facilities 

     - less than a year 

     - more than a year 

 

20% 

50% 

2- Documentary credits 

3- Performance bonds 

4- Other guarantees 

20% 

50% 

100% 

5- Interest rates contracts 

     - less than a year 

     - from one to two years 

 

0.5% 

1% 
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     - more than two years (increases each year by) 1%  

6- Exchange rates contracts 

     - less than a year 

     - from one to two years 

     - more than two years (increases each year by) 

 

2% 

5% 

3% 
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Chapter 5: Data entry in table no. (3) 
 

Table No. 3 incorporates the total of on-balance sheet items and off-balance sheet items, taken from 

Table 1 & 2. Credit conversion factors are applied to off-balance sheet items in Table 2. 

Adjustments for credit risk mitigation are incorporated to arrive at the net exposure after application 

of credit risk mitigation. The risk weights as applicable will be applied to the net exposures to 

arrive at risk weighted assets for credit risk.  

 

Eligible collaterals for credit risk mitigation 
The following collaterals are eligible for recognition as credit risk mitigants under the simple 

approach: 

1. Cash, as well as certificates of deposits issued by the lending bank, 

2. Debt securities / capital guaranteed Islamic Sukuks and Guarantees issued by State of Qatar, 

PSEs in the State of Qatar and GCC. 

3. Guarantees issued by the State of Qatar and PSEs in the State of Qatar and GCC. 

4. Debt securities issued by other States having a rating of AAA to AA-. 

5. Debt securities / capital guaranteed Islamic Sukuks for value guaranteed and having at least 

BBB rating, issued by banks or other entities,  

6. Debt securities with at least A-3/P-3 rating for short-term debt instruments.  

7. Guarantees issued by the other following entities only would be recognised as eligible 

collateral: 

o Sovereign entities (include Banks for International Settlements, IMF, ECB, 

European Community and MDBs in Basel II Framework) 

o Public Sector Entities, Banks and securities firms with a lower risk weight than the 

counterparty 

o Other entities rated A- or better. This would include guarantees provided by 

parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than 

the obligor. 

 

 
Operational requirements for guarantees 
A guarantee must represent a direct claim on the protection provider and must be explicitly 
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referenced to specific exposures or a pool of exposures, so that the extent of cover is clearly defined 

and incontrovertible. The guarantee must be unconditional. In additional to the legal certainty, the 

bank must have right to receive payments from the guarantor without first having to take legal 

action in order to pursue the counterparty for payment. The guarantee is an explicitly documented 

obligation assumed by the guarantor. The guarantee should cover all types of payments the 

underlying obligor is expected to make under the documentation governing the transaction.  

 
Haircuts 

(Haircut refers to a discount on the full value of an asset as collateral after taking into consideration 

inherent risks that affect the volatility of the market price or value of the asset. It is commonly 

expressed in terms of a percentage by which an asset’s value as collateral is reduced). 

 
While using the above eligible collaterals for credit risk mitigation purpose, banks should 
apply haircut of 20% on items 4 to 7 above.  

 

8. Equity stocks listed on Doha Securities Market; recognised Stock Exchanges in GCC; and 

those listed in the main index of international stock exchanges. 

- In case of equities taken as credit risk mitigant, a 60% haircut is to be applied on the 

market value of shares to arrive at the amount of eligible collateral. Banks are 

required to use the marked to market methodology as laid down by QCB. 

 
o A 20% haircut will be applied to securities in foreign currency, except those issued in the 

GCC currency and US Dollar. 

All the above instruments are required to be revalued at monthly intervals. 
 

 
 
Chapter 6: Data entry in Table No. (4) 
1- Market risk calculation (Standardized Approach): - 

Market risk comprises the following risks: - 
1/1 Interest rates risk related to the financial instruments that are incorporated in the Held 
for Trading and Available for Sale portfolios. 
1/2 Risk of equity instruments positions relative to the financial instruments incorporated in 
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the held for trading and available for sale portfolios. 
1/3 Risk of foreign currency exchange rate at the bank 
1/4  Commodity positions risk at the bank 
1/5 Option contracts risk 

2- Banks’ Board of Directors must set up a policy for classifying investment portfolio into the 
trading and banking book, and the portfolio classified as held to maturity in addition to 
laying down policies that ensure compliance with this policy, provided the bank will not 
shift from one portfolio to another without the approval of Qatar Central Bank. 

3- In order to determine the required capital to meet market risk, banks must comply with the 
items outlined in table (4) relating to calculation of market risk in the following manner: - 

3/1-  The specific risk is the risk of exposure to losses incurred by negative changes of debt 
instruments or securities as a result of factors relating to the issuer of the financial instruments. 

       3/2 General Market risk is the risk of exposure to losses resulting from                
      negative variations in market rates. 

2- Interest Rate Risk -Table (4-A-1) 

             The instruments covered by interest rate risk are illustratively (but not (exhaustively) the 

following: 

2/1 Government Bonds / Securities 

2/2 Commercial bonds 

2/3  Deposit certificates 

2/4 Treasury bills 

2/5 Securities of floating interest rate 

 

In accordance to these instructions, the required capital must be calculated to cover interest rate 

risk for all interest rate positions relating to the items at the trading portfolio, both in respect of 

on & off  balance sheet items, except for interest rate risk relating to option contracts as they are 

calculated in market risk Table No. 4A.4 

The required capital to cover interest rate risk represents the total of the capital that is required 

to cover the specific and general market risk. 

 

3- Specific Interest Rate Risk 
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3/1 Upon measuring the capital required to cover specific risk in respect of both the long and 

short position, netting could be conducted between them only for the positions with identical 

issues. The financial instruments are deemed identical when the issuer party source is one, and 

also when they possess the same preferential rights in case of liquidation, and when the 

currency used, the distributions, and the date of maturity are identical.   

3/2 The specific risk that are related to the interest rates' position for the items incorporated in 

the balance sheet, whether it was representing long positions or short positions would be 

calculated as follows: 

3/2/1 The market value for the debt instrument x specific risk charge outlined in the market risk 

table and which is classified according to the counterparties based on the remaining period of 

the financial instrument tenor in case of fixed interest rate or for the remaining period for 

settlement date of the interest in case of the variable interest rate instruments. 

3/3- Calculate the capital required to cover the specific risk for derivatives contracts in the 

following manner: 

3/3/1- Derivatives like interest rate swaps, forward rate agreements (FRAs), foreign exchange 

contracts etc. are not subject to specific market risk 

3/4- To incorporate total market value (total absolute values for the long and short  

positions) for financial instruments to be detailed based on  the party committed for  

settlement. In this connection, it is worthwhile to refer to the following: - 

3/4/1- State of Qatar’s financial instruments issued in Riyals and foreign currencies as also of GCC 

countries will be risk weighted at zero percent. 

3/4/2- Other State’s financial  instruments in national currency to countries with  

classification ranging from A- to AAA, its risk weight would be zero, whereas the  

countries with classification less than A, and have issued financial instruments in their  

 national currency, would get the treatment of the financial instruments issued in foreign currencies, 

and would then get the risk weight according to int’l classification for each country. 

4-    General Interest Rate Risk 

4/1- The general interest rate risk applies to  the positions pertaining to the interest  

       rates in the trading portfolio on and off balance sheet items. 

4/2- To begin with, the bank must gauge the extent of its exposure to general interest rate risk by 
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adopting the method of maturity date.  

4/3- To calculate the capital necessary for covering general interest rate risk as per the  

       maturity method, the bank must first specify maturity periods for each currency and  distribute 

the long and short positions with the market value on the time periods and according to the coupon 

interest rate as stated in the market risk table. 

4/4- Opposite positions, whether actual or notional, may be omitted from the maturity ladder 

provided they originate from the same issue with identical amounts and do not include the different 

issues even if issued by the same party. 

And the banks may exclude swap, forward and future operations and contracts and forward rate 

agreements for the positions of identical issues. And to clarify method of computing general  

interest rate  risk, we state the following: 

4/5- The market value is to be distributed for all financial instruments in the trading portfolio, along 

with the remaining instruments exposed to the interest rate risk (such as the derivatives) over the 

zones and the time periods stated in the market risk Table No. 2 (pertaining to the general interest 

rate risk) and the long and short positions are to be presented separately. 

4/6- Values of the long and short positions are to be multiplied by risk coefficients to come up to 

the long and short positions risk weighted with risk weights. 

 

4/6/1- Reciprocal positions for each time period: - 

To be expressed in positive values, which is tantamount to the risk weighted long positions in a 

specific time period or the absolute value for the risk weighted short positions in the same tenor, 

whichever is less, and if it was processed with the time period for only a long position or short 

position, then the reciprocal position for this time period would equal zero. 

4/6/2- Non-reciprocal positions for each time period: - 

Resulting from net long risk weighted positions and the short risk weighted positions for each time 

period. 

4/6/3- Risk weighted reciprocal positions as per the zone 

For every time period inside the zone, there will be either a non-reciprocal risk weighted position 
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resulting from a long position or non-reciprocal risk weighted position generated from a short 

position; for  each zone, the following is to be taken into account: 

Total of risk weighted non-reciprocal long positions pertaining to the zone or the absolute value for 

total of risk weighted non-reciprocal short positions, whichever is less. 

In case all the time periods inside the zone contain long positions only or short positions only, zero 

value will be recorded on the grounds that it is the risk weighted reciprocal position for the zone. 

 

4/6/4- Risk weighted non-reciprocal positions zone-wise  

Total of long, short and risk weighted positions with risk weight for each zone is the non-reciprocal 

risk weighted position for this zone. 

4/6/5- Reciprocal risk weighted positions between zones: - 
 

Specification of the risk weighted reciprocal position between each two zones by conducting a 

regular reconciliation between the risk weighted non-reciprocal position for a zone against that 

pertaining to another zone; if one of them is long and the other is short, then comparison for the 

absolute values is carried out, and post whichever is less; whereas if the risk weighted non-

reciprocal positions for each of the two zone is only long or only short, then zero value would be 

marked.  

Total of capital required to cover general market interest rate risk represents total of the absolute 

values for the following: - 

 

Total of absolute value for the reciprocal risk weighted positions in all time 
periods 10% 

Risk weighted reciprocal positions in zone (1) 40% 
Risk weighted reciprocal positions in zone (2) 30% 
Risk weighted reciprocal positions in zone (3) 30% 
Reciprocal positions between the two zones (1) & (2) 40% 
Reciprocal positions between the two zones (2) & (3) 40% 
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Reciprocal positions between the two zones (1) & (3) 100% 
The absolute value for net risk weighted non-reciprocal positions for the three 
zones 100% 

 
5-  Equity instruments risk – Table 4-A-2 

To apply the capital required to cover the risk of the equity instruments on all positions of these 

securities incorporated in the trading portfolio with the exception of long positions in option 

contracts. And these instruments are represented illustratively, not exhaustively, in the following: 

5/1- Common shares 

5/2- Transferable securities which  can be treated as equity instruments 

5/3- Depository receipts (must be transferred into shares and classified according to the country 

issuing these shares) 

5/4- Any other instruments with equity characteristics or where the bank envisages that it bears its 

risk. 

5/5- Equity instruments derivatives or the derivatives of above mentioned instruments. 

To calculate the capital required for covering equity instruments risk, you have to classify firstly 

these instruments as per the country in which each instrument is listed, and with regard to the 

instruments listed in more than a country, one country is chosen, and the option must be used in a 

consistent manner. 

The capital necessary to cover the equity instruments risk represents total of the following values: 

- 

5/5/1- The capital necessary to cover the specific risk at the rate of 8% of the total absolute values 

for all the equity instruments positions generating from long or short transactions including the 

derivatives contracts calculated for each country separately.  

5/5/2- The capital required to cover general market risk at the rate of 8% of the total absolute 

values for the net equity instruments positions calculated for each country separately. 

Netting could be conducted between the reciprocal positions for equity instruments or identical 

market indices in each country, which yields equity instruments positions resulting from buying 

or selling operations, on which the capital required for covering specific risk and the general 

market risk would be applied. 

To calculate the specific risk and the general market risk, the derivative contracts positions should 

be transformed into equity instruments positions according to the following: 
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5/5/2/1- Forward and future contracts related to equity instruments would be recorded at the 

market prices for an equity instrument 

5/5/2/2- Future contracts associated with shares prices indices would be recorded at the market 

value. 

5/5/2/3- Swap contracts relating to equity instrument are treated as two positions for investments. 

 

6- Exchange rate risk – Table 4-A-3 

Requirements of capital necessary for covering exchange rate risk to be applied on all exchange 

rate risk related to all bank activities and gold. 

To calculate the capital required covering exchange rate risk, the position of each foreign 

currency and also gold is to be converted into Qatari Riyal. 

To exclude net US dollar position upon calculating the capital required covering the exchange 

rate risk due to the fixed exchange rate of the US dollar against the Qatari Riyal.  

 

The capital necessary to cover exchange rate risk represents 8% of the following:  

6/1- Total of positions resulting from net long positions or net of short positions, whichever is 

bigger. 

6/2- Net gold position whether resulting from a long or short position. 

Net position for each foreign currency and gold must represent total of the following values: 

6/2/1-  Net current position represents total assets minus total liabilities including interest and due 

charges evaluated in the intended  currency.                                                                                        

6/2/2- Net forward and future position (total net value of forward and future contracts in addition 

to currency swap contracts which will not be incorporated in the net spot position for currencies)  

6/2/3- Net future revenues and expenses which are not due yet and are fully covered. 

All positions (spot, forward & futures) must be evaluated according to the prevailing rates by 

applying spot market rates, and consequently future currencies positions are not to be evaluated 

by using forward exchange rates in view of the fact that they reflect variations of the prevailing 

interest rates. 
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Chapter 7 : Capital charge for operational risk: 

To begin with, banks in Qatar shall compute the capital requirements for operational risk under 

the Basic Indicator Approach. Qatar Central Bank will review the capital requirement produced 

by the Basic Indicator Approach for general credibility. 

The Basic Indicator Approach 

Banks using the basic indicator approach must hold capital for operational risk equal to the 

average over the previous three years of a fixed percentage (denoted alpha) of positive annual 

gross income. Figures for any year in which annual gross income is negative or zero should be 

excluded from both the numerator and denominator when calculating the average.   

 gross income is defined as under : 

Net interest income plus net non-interest income. It is intended that this measure should: (i) be 

gross of any provisions (e.g. for unpaid interest); (ii) be gross of operating expenses, including 

fees paid to outsourcing service providers, in contrast to fees paid for services that are 

outsourced, fees received by banks that provide outsourcing services shall be included in the 

definition of gross income; (iii) exclude realised profits / losses from the sale of securities in the 

banking book; realised profits / losses from securities classified as "held to maturity", which 

typically constitute items of the banking book , are also excluded from the definition of gross 

income and (iv) exclude extraordinary or irregular items as well as income derived from 

insurance. 

Banks are advised to compute capital charge for operational risk under the Basic Indicator 

Approach as explained under: 

 

                                      *   Average of [gross income * alpha] for each of the last                   

three financial years, excluding years of negative or  zero gross income 

*   Gross income = net profit (+) provisions & contingencies (+) 

operating expenses (–) profit on sale of htm investments (–) income from 
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insurance (–) extraordinary / irregular item of income (-) loss on sale of 

htm investments. 

*    Alpha = 15 per cent 

As no specific criteria for use of Basic Indicator Approach are set out in the Basel II framework, 

banks using this approach are encouraged to comply with the Basel Committee’s guidance on 

Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, February 2003.  

 

 

Data entry in operational  risk table – Table (5) 

The table has to be filled in for the following particulars to arrive at the Gross Income: 

net interest + provision & contingencies + operating expenses (-) realized profit / losses from sale 

of securities in HTM category (-) extraordinary or irregular items of income (-) income from 

insurance (-) collection of any previously written-off loans or income derived from disposal of 

real estate etc during the year .This will enable arriving at the gross income as per the definition 

of GI given by Basel Committee. 

With regard to Islamic banks and Islamic branches for commercial banks, net operation revenues 

are to be established after excluding the share of absolute investment deposits from net profit & 

loss. 
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Chapter 8: data entry in capital adequacy account table –table (6) 

Vide this table the items eligible for capital funds as required by QCB will be incorporated in the 

Table. As for fair value adjustments, a discount of 55% will be applied to the difference between 

the book value and the market value to reflect the potential volatility in this form of unrealized 

capital. This should be applied on an aggregate net-basis (portfolio wise) for the purpose of 

calculating Tier 2 capital. The same discount factor is to be applied on the asset side on the 

difference between the market value and book value for the purpose of calculating risk weighted 

assets. Any negative fair value adjustments should be fully deducted from Tier 2. Asset 

revaluation reserves are shown in the balance sheet when banks revalue fixed assets from time to 

time in line with change in the market value. The risk reserve should not exceed 1.25% of the risk 

weighted assets. 

The total risk weighted assets are determined by multiplying the capital requirements for market 

risk and operational risk by 10 (i.e. reciprocal of the minimum capital ratio of 10%). Credit risk is 

already risk weighted hence need not be multiplied by the factor. 
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ANNEX 1 

 
Detailed guidelines for issuing subordinated debt 

 
 
 

Banks’ Capital Raising Options – Subordinated term debt 
 

 
Subordinated term debt comprises all conventional unsecured borrowing instruments subordinated 

to all other liabilities of the bank except the share capital as recognised under Qatar regulations. 

To be eligible for inclusion in Tier 2 capital, these instruments will be limited to a maximum of 

50% of Tier 1 capital, and should fulfill the following minimum criteria:  

 
1. Maturity: The subordinated debt must have a minimum term to maturity of over five 

years; 

 
2. It should be fully paid-up; 

 
3. Subordination: The term of the debt agreement should ensure that the claims of the lender 

are fully subordinated to those of the unsubordinated creditors. The subordination 

provisions should meet the following criteria: 

 
• The claims of the subordinated creditors should rank behind those of all 

unsubordinated creditors. 

 
• To the extent possible, creditors should waive their rights to set off amounts 

they owe the bank against the subordinated amounts owed to them by the bank. 

 
• The only events of default should be a) non-payment of any amount due and 

payable (principal and interest only) under the debt agreement, and b) the 

winding up of the institution or the borrower. 
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• The remedies available to the subordinated creditor in the event of default in 

respect of the subordinated debt should normally be limited to: 

a. Petitioning for winding up of the institution or the borrower. 

b. QCB feels that there should be no blanket right to sue for unpaid 

amounts because this might enable subordinated creditors to obtain full 

payment through the courts shortly before the bank goes into 

liquidation, thus reducing the cash available to depositors. However, if 

it is legally impossible to limit the remedies available to lenders to those 

stated above, the lender may have the right to sue for unpaid principal 

which is due and payable under the debt agreement, provided the bank 

has an option to defer repayment for at least six months after the 

contractual repayment date. The bank should also have the option to 

defer interest payments until a dividend is paid. Moreover, an event of 

default should not accelerate the debt in the sense of weakening the 

subordination provisions or permitting repayment outside a winding-up. 

c. The debt agreement should expressly exclude all other     remedies. A 

bank should always provide the QCB with written confirmation that it 

has received a legal opinion from its legal advisor stating that these 

subordination requirements have been met. 

 

4. Applicable Law: The debt agreement should normally be subject to    Qatari Laws. Other 

laws are acceptable, but only where it is necessary for the success of the issue. In cases 

where the debt is issued under overseas law, QCB should be satisfied that adequate degree 

of subordination can be achieved under the overseas law. The issuing bank should obtain 

an opinion in this regard from reputable and experienced lawyers in the concerned country. 

 

5. Trigger clauses: The debt agreement should not contain any clause which might require 

early repayment of the debt (e.g. cross default clauses, negative pledges and restrictive 

covenants), or which might make the debt more expensive (i.e. a clause which leads to an 

increase in the interest paid on the debt under certain circumstance). This is without 
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prejudice to the right of the lender to petition for winding up of the borrower in the event 

of borrower’s failure to meet his debt servicing obligations. 

 

6. Repayment: The debt agreement should not provide for a put option exercisable by the 

lenders. It can, however, provide the bank with the   call option for early repayments, 

which can only be exercised with the QCB’s prior written agreement. QCB will only agree 

where it is satisfied that the bank’s capital will remain adequate for at least two years after 

repayment. Note holders should be made aware of the restrictions on early repayment, 

either through the loan agreement, or in the offer documents or through other appropriate 

means. 

 

Prior to agreeing to early repayment the bank should provide the QCB with its capital plan 

showing that its capital will remain above the minimum prescribed level after repayment, 

and that it is likely to remain so for at least two years. 

 

7.  Amortisation: During the last four years to maturity, a cumulative discount (or 

amortization) of 20% per year will be applied to reflect the diminishing  value of these 

instruments. Calculation of percentage eligible for inclusion within supplementary capital 

shall be based on the following: 

         

Remaining Term to Maturity Percentages 

From 4 to less than 5 years  80 

From 3 to less than 4 years  60 

From 2 to less than 3 years  40 

From 1 to less than 2 years  20 

Less than 1 year    0 

 

8.  Step-ups: There are two methods of treating subordinated debt which includes a step-up, 

which a bank should adopt: 
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• Where the sum of all possible step-ups is no more than 50 basis points in the first ten 

years of the issue or not more than 100 basis points over the whole life of the issue, the 

debt may be treated as at its original maturity. 

 

• Issues with step-ups of more than 50 basis points in the first ten years of an issue, or 

more than 100 basis points over the life of an issue should be treated as term debt 

which matures at the date the step-up is triggered. 

 

The limits on step-ups are cumulative and apply to the all-in cost of debt to the bank. QCB 

objects to high step-ups as they can make a bank’s capital expensive and defeats the very 

rationale of not calling the issue. Further, subordinated debt to be eligible for inclusion in 

the capital base, no step-up is to be allowed in the first five years. 

 

Banks should discuss proposed step-ups with the QCB in advance to ensure that the same 

meet the above criteria. At times, a floating rate debt issue may provide for a change of 

benchmark interest rate from one standard to another (e.g. from a T-bill rate to a LIBOR 

rate) in case of failure to exercise the call. The QCB will take into consideration whether 

any such changes in reference rate constitutes an excessive step-up. Similarly, QCB will 

like to consider issues containing embedded options, e.g. issues containing options for the 

interest rate after the step-up to be at a margin over the higher of the two (or more) 

reference rates, or for the interest rate in the previous period to act as a floor. The inclusion 

of such options may adversely affect the funding cost of the borrower, and indirectly imply 

a step-up. 

 

Banks can raise, with the approval of their Boards, subordinated debt as Tier 2 capital, subject to 

the above terms and conditions provided that total supplementary capital shall not exceed 100% of 

the Tier 1 capital. 
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Chapter 1: Definitions: - 

1) QCB Qatar Central Bank 

2) Department Banking Supervision Department 

3) Basel II Framework 

The International Convergence of Capital Measurement & Capital 

Standards – A Revised Framework, popularly known as Basel II 

Framework relating to calculating capital adequacy, issued in June 

2004 as updated vide its most recent document issued in June 2006, 

and other related documents/guidance notes issued by Basel 

Committee from time to time. 

 

Reference in this Instructions relating to Basel II framework would be 

“International Convergence of Capital Measurement and Capital 

Standards – A Revised Framework, Comprehensive Version issued in 

June 2006”. This document is available on www.bis.org under Basel 

Committee publications.  

4) Capital Adequacy 

The components of capital retained to meet potential risk of all sorts 

would be constituted of three tiers. 

Core Capital (Tier 1) 
Comprises of  
Permanent shareholders’ equity (paid-up capital) + legal reserve + 

general reserve or other reserves + retained earnings  

Less  
• Treasury shares (bank’s own shares purchased) 

• Goodwill    

• Interim cumulative net losses which are reviewed and audited by 

external Auditors 

Tier 2 
Comprises of  
Fair value adjustments (45% of positive fair value to be taken to 

Tier 2. Any negative fair value adjustments have to be fully 

deducted from Tier 2) + Asset revaluation reserve (up to 45% of 
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the reserve may be taken to Tier 2) + risk reserve (subject to a 

maximum of 1.25% of total risk weighted assets) + Subordinated 

debt (limited to the maximum of 50% of Tier 1. Please see detailed 

guidelines for raising subordinated debt in the Annex) 

The total of Tier 2 elements of capital will be limited to a 

maximum of 100% of the total Tier 1 elements. 

Tier 3 
Comprises of  

Short-term subordinated loans to meet market risk of original 

maturity for a period of two years maximum, such that their 

balance will not exceed 250% of the  Tier 1 capital required for 

supporting market risk. The minimum conditions for Tier 3 capital 

are: 

• Be unsecured, subordinated and fully paid-up,  

• Has an original maturity of maximum  two years 

• Not repayable or redeemable before the agreed repayment date 

and without the prior approval of QCB, 

• It should be subject to lock-in clause which stipulates that 

neither interest nor principal may be paid, even at maturity, if 

the minimum capital adequacy ratio falls below the prescribed 

limit, i.e. 10%. 

• It should not contain restrictive clauses. 

Limits of Tier 3 

• Tier 3 capital will be limited to 250% of bank’s Tier 1 capital 

that is required to support market risk. Accordingly a 

minimum of about 28.5% of market risk needs to be supported 

by Tier 1 capital. 

The aggregate of total of Tier 2 & 3 will not exceed 100% of total 
Tier 1 capital. 

Deductions from Capital 
• Deductions pursuant to “Scope of Application” of Basel II 

framework, will be 50% from Tier 1 & 50% from Tier 2 
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capital. 

• While deduction from Tier 1 & 2 at 50% each, bank should 

ensure that in case Tier 2 is not sufficient to deduct the 

required amount, such amount (s) may be deducted from Tier 

1 capital. 

Limits of Tier 2 & 3, based on Tier 1 will be computed after deduction 

of goodwill and treasury shares, but before deduction of investments. 

5) Standardized 

Approach 

The endorsed approach by Qatar Central Bank for calculation of 

capital adequacy with respect to credit risk and market risk and the 

Basic Indicator Approach for operational risk. 

6) Government 
Comprises all the state ministries, organizations and departments that 

are related financially and administratively.  

7) Govt. 

Establishments 

Establishments or organizations fully owned by the state and 

independent financially and administratively, and that have separate 

balance sheets. 

8) Semi-Govt. 

Establishments 

Establishments in which the state is subscribing to 50% or more. 

9) Development Banks 

(MDBs) 

These are multilateral banks having high ratings and satisfy the criteria 

provided by the Basel Committee under Paragraph 59 of the 

Framework at page 21. These MDBs carry risk weight equivalent to 

zero per cent. 

10) Int’l Rating 

Establishments 

The ratings agencies are establishments that rate credit worthiness in 

terms of stability and capability to settle obligations in accordance with 

the conditions stipulated by QCB.  

The eligibility criteria governing rating agencies would be applied in 

accordance with paragraphs 90 to 108, pages   27 – 31 of the Basel II 

framework.  

11) Subsidiaries Companies, in which the bank subscribes to their capital by 50% or 
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more in each company. 

12) Associates 
Companies in which the bank subscribes to their capital by 20% or 

more, but less than 50% in each company. 

13) Retail loans 

Retail Loans include consumer loans, credit card receivables, small 

loans given to individuals and small business facilities. Small business 

would be institutions with a balance sheet not exceeding QR 10 

million. This is only an indicative limit to enable banks to exercise 

their judgment. The maximum aggregate limit for such loans to a 

single entity is 2.5 million Qatari Riyals. For the purpose of 

compliance with this threshold limit, the limit would mean sanctioned 

limit or the actual outstanding, which ever is higher, for all fund-based 

and non-fund based facilities, including all forms of off-balance sheet 

exposures.  

14) Residential 
Mortgage loans 

Loans that are granted by the bank to its customers which are secured 

by the collateral of residential property which is either self occupied or 

is generating rental income, provided it is wholly mortgaged in favour 

of the bank.  

15) Loans secured by 
mortgage of 
commercial real estate 

Mortgage loans granted by the bank to its customers with real estate 

mortgage collateral of commercial real estate. 

16) Overdue Loans Loans which are overdue for more than 90 days 

17) Trading Book 

Book that incorporates all financial investment balances with intent to 

trade. A trading book would therefore constitute all investments held 

for trading and available for sale. 

18) Banking Book The book that incorporates all the financial investment balances 
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retained till maturity date, and also the investments in subsidiaries and 

associates, and all other assets and liabilities that are not part of the 

trading book. 
 

Chapter 2: Prudential Norms on Capital Adequacy 

Scope of Application 

• The capital adequacy norms shall be applicable to all national banks, both on a solo and a 

consolidated basis.  

• The capital adequacy shall be calculated according to Basel II on the level of the bank and 

its branches on one hand, and on the level of the whole group on the other hand.  

• The capital adequacy ratio shall not be less than 10% in pursuance of the instructions of 

QCB at all times.  

Investments in banking, securities & other financial entities 

• Majority-owned (more than 50% equity interest) or-controlled banking entities, securities 

firms and other financial entities should be fully consolidated.  

• Significant minority investments (more than 20% but less than 50% equity interests) in 

banking, securities and other financial entities, banks will have a choice either to 

consolidate their investments on a pro-rata basis or deduct the entire amount of investment 

from capital funds: 

 consolidate their investments in these companies on a pro-rata basis, subject to:  

• Feasibility of conducting pro-rata consolidation atleast at a quarterly 

interval 

• The investor bank having full access to the requisite data of the 

investee company / bank 

• The methodology to be followed is consistent with the QCB’s 

guidelines on computation of capital adequacy 
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• The detailed calculation of capital adequacy after pro-rata 

consolidation to be certified by the external auditors of the bank 

OR 

o Deduct the entire amount of investments from the capital funds (50% from Tier 1 

and 50% from Tier 2) 

Equity investments of 20% and below should be risk weighted at 100%. 

• Any reciprocal cross holding of bank capital of locally incorporated banks will be deducted 

from capital. 

Significant investments in Commercial (Non-financial) entities and investments in real estate 

by Islamic Banks  

• In case of significant minority or majority investments in commercial (Non-financial ) 

entities and in real estate by Islamic banks, the following threshold levels will be applied: 

o  Investments higher than 15% of the bank’s capital for individual significant 

investment in commercial entity and 60% of the bank’s capital for the aggregate of 

such investments will be applied, for deduction from capital. The amount to be 

deducted will be that portion of the investment that exceeds the materiality level 

indicated above. Investments below this threshold level will be risk weighted at 

100%. 

o The prevailing limits for risk concentration as per QCB instruction will continue to 

be in force.   

Investments in Insurance subsidiaries 

• Investments in excess of 20% in an insurance entity should be deducted from bank’s 

capital base. In case of investments less than or equal to 20%, the exposure should be risk 

weighted 100% 
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Deductions of investments made pursuant to the Scope of Application of the Basel II 

framework, the deductions will be 50% from Tier 1 and 50% from Tier 2. Wherever, Tier 2 

capital is insufficient for such deduction of investments pursuant to this section, such shortfall 

in Tier 2 may be deducted from Tier 1.  

 
B) Method of filling in capital adequacy  (Prudential) Return 

data entry for the on -balance sheet items: 

Table (1) 
Credit risk 
Incorporation of balances in the balance sheet: The first column of this table has to be filled in 

for the on-balance sheet items and off-balance sheet items according to the monthly data.  

 

1) Claims on Qatar 
Government and 
Qatar Central Bank: 

In local and foreign currency: direct credit facilities are to be 

posted under this item in addition to government securities / 

treasury bills along with balances at Qatar Central Bank, and will 

attract risk weight equivalent to zero per cent. 

 

2) Claims on GCC 
governments 

In local and foreign currency: All direct credit facilities, debt 

securities and treasuries representing claims on sovereigns of GCC 

countries will attract 0% risk weight. 

 

3) Claims on Governmental 
Establishments (PSEs) 

To post under this item claims in local and foreign currencies of 

PSEs incorporated in the State of Qatar and also in GCC which 

will be risk weighted at zero per cent.  In case the funding is in 

foreign currency, then risk weight of 20% will be applied. 

Claims on commercial entities owned by GCC sovereigns or 

public sector entities (PSEs) that operate as commercial 

organizations shall be treated as claims on corporates and assigned 

risk weight based on the corporate credit quality rating assigned by 

a recognised rating agency if available. Otherwise, such claims 

may be risk weighted at 100%. 
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4) Claims on other 
governments and central 

banks 

To post under this item claims’ balances whether that be in the 

national currency of the country or in foreign currencies, and take 

into account risk weight that corresponds with the risk weight of 

the credit rating for the country. 

 
 
 

 
5) Claims on multilateral 
development banks (MDBs) 

To post under this item claims’ balances whether in local currency 

or in foreign currencies, and apply risk weight equivalent to zero 

per cent. Banks are required to refer to Basel Committee’s list of 

MDBs eligible for 0% risk weight. The list is subject to revision 

by the committee from time to time. The eligibility criteria for 0% 

risk weight of MDBs is as per those given under paragraph 59, 

page 21 of Basel II framework. 

 

 
 
6) Banks 

Claims on banks should be assigned risk weights as per Option 2 

of the Basel II framework. A preferential risk weight 

corresponding to one category higher, subject to a floor of 20%, 

may be applied to claims whose original maturity period is three 

months or less. 

7) Claims on Corporates 

Claims of corporates should be risk weighted as per the ratings 

assigned to them by the credit rating agencies. To post under this 

item claims on companies and also claims on semi foreign 

governments establishments and securities companies which are 

not subject to the supervisory and organizational arrangements that 

correspond with the arrangements stated in Basel II framework 

with the exception of the claims balances on small companies. 

 

Notwithstanding the ratings assigned by the recognised rating 

agencies to such claims, it has been decided by QCB for the time 

being, claims on corporates will attract risk weight equivalent to 

100%. 

 

Claims on securities firm will be treated as claims on banks 

provided these firms are subject to supervisory and regulatory 



 -      -    
  المخاطر المصرفية                                                                   الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  نسبة كفاية رأس المال
  )17(تابع ملحق رقم 

   

  2008ارسم/ البنوك                                                                                                       
  عاشرةالالطبعة   

 

arrangements comparable to those under Basel II framework; 

otherwise, the claims on securities firms will be risk weighted as 

claims on corporates.  

8) Retail Loans 

A) Personal loans: To incorporate under this item claim 

balances on all personal loans and also claims on small 

companies (total loan amount not exceeding QR 2.5 

millions) with a risk weight equivalent to 75%. 

B) Mortgage loans: To incorporate under this item claim of 

all loans guaranteed by residential and personal real estate 

mortgage with a risk weight equal to 75%.QCB would 

evaluate the preferential risk weight based on the default 

experience of these exposures.  

C) Loans secured by mortgage of commercial real estate: 

To incorporate under this item claim balances on all 

commercial mortgage loans with risk weight equal to 

100%. 

D) Other retail loans: to incorporate under this item all retail 

loans balances which have not been posted under the 

previous items and these have to be assigned a risk weight 

equal to 100%. 

9) Overdue Loans 

To incorporate under this item the unsecured portion of any loan 

that is past due for more than 90 days, net of specific provisions, 

including partial write-offs, will be risk weighted as under: 

o 150% risk weight when the specific or determined 

provisions are less than 20% of the outstanding loan 

balance, 

o 100% risk weight when the specific provisions or 

determined provisions range between 20% to 50% of the 

outstanding loan balance 

o 50% risk weight when the specific provisions or 

determined provisions are more than 50% of the 

outstanding loan balance. 
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For the purpose of defining the secured portion of the overdue 

loans, eligible collateral will be the same as used for credit risk 

mitigation purposes as given under Chapter 5 of this guideline.  

10) other assets 

To incorporate the following under this item : 

A) Cash: includes cash balances at the bank whether in local 

or foreign currency, the risk weight is computed at zero per 

cent. 

B) Gold: to incorporate under this item the gold balances 

owned actually by the bank and under its disposal, the risk 

weight equates zero per cent. 
C) Cash items under collection: To include under this item 

all cash items in the process of collection, and will be risk 

weighted at 20%. 

Others: under this item to incorporate other assets balances in 

the monthly position along with fixed assets, will be risk 

weighted at  100%. 

 

Note: Banks to note that while computing claims, they have to exclude deferred profit or 
deferred interest which may be included in the outstanding of loan balances. 
 

Chapter 3: Data entry for the Off - Balance Sheet items: 
The following items would be incorporated in accordance with the defined sectors and these items 

will be filled in as per the period of exposure indicated in the table. 

1) The unutilized part of 
the credit facilities: 

To incorporate under this item all unutilized credit facilities granted 

to clients and divided as per the tenor (less than a year / more than a 

year) 

2) Documentary Credits 
To incorporate under this item the uncovered part of the 

documentary credits of all types. 

3) Performance Bond 
To incorporate under this item the uncovered part of performance 

bond balances. 

4) Other Guarantees  
To incorporate under this item the uncovered part of all other  

guarantees balances 
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5) Interest Rates Contracts 

They are financial derivative contracts against interest rate risk. To 

incorporate under this item derivative positions whether for the 

purposes of trading or hedging, and it will be posted under three 

columns as follows: less than a year, from one year to two year, and 

more than two years; with regard to balances for more than two 

years, they will be posted in a detailed manner each separately in 

special separate table. 
 

6) Exchange Rates 
Contracts 

They are financial derivatives contracts against  exchange rate risk 

and balances of derivatives, whether for purposes of trading or for 

hedging are incorporated under three columns as follows: less than 

a year, from one year to two years, and more than two years; as for 

balances for more than two years, they will be incorporated in a 

detailed manner, each separately in a special independent table. 

 

 

 

Chapter 4: Data entry in Table No. (2) 

Vide this table the contingent liabilities balances are processed through conversion factors in 

respect of each of the various items associated with the bank’s operations from Table No. 1 to 

be converted to direct credit risk so as to conform with the items on the balance sheet as 

outlined in the following table: - 

Description Conversion factor 

1-  Unutilized part of the credit facilities 

     - less than a year 

     - more than a year 

 

20% 

50% 

2- Documentary credits 

3- Performance bonds 

4- Other guarantees 

20% 

50% 

100% 

5- Interest rates contracts 

     - less than a year 

     - from one to two years 

 

0.5% 

1% 
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     - more than two years (increases each year by) 1%  

6- Exchange rates contracts 

     - less than a year 

     - from one to two years 

     - more than two years (increases each year by) 

 

2% 

5% 

3% 
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Chapter 5: Data entry in table no. (3) 
 

Table No. 3 incorporates the total of on-balance sheet items and off-balance sheet items, taken from 

Table 1 & 2. Credit conversion factors are applied to off-balance sheet items in Table 2. 

Adjustments for credit risk mitigation are incorporated to arrive at the net exposure after application 

of credit risk mitigation. The risk weights as applicable will be applied to the net exposures to 

arrive at risk weighted assets for credit risk.  

 

Eligible collaterals for credit risk mitigation 
The following collaterals are eligible for recognition as credit risk mitigants under the simple 

approach: 

1. Cash, as well as certificates of deposits issued by the lending bank, 

2. Debt securities / capital guaranteed Islamic Sukuks and Guarantees issued by State of Qatar, 

PSEs in the State of Qatar and GCC. 

3. Guarantees issued by the State of Qatar and PSEs in the State of Qatar and GCC. 

4. Debt securities issued by other States having a rating of AAA to AA-. 

5. Debt securities / capital guaranteed Islamic Sukuks for value guaranteed and having at least 

BBB rating, issued by banks or other entities,  

6. Debt securities with at least A-3/P-3 rating for short-term debt instruments.  

7. Guarantees issued by the other following entities only would be recognised as eligible 

collateral: 

o Sovereign entities (include Banks for International Settlements, IMF, ECB, 

European Community and MDBs in Basel II Framework) 

o Public Sector Entities, Banks and securities firms with a lower risk weight than the 

counterparty 

o Other entities rated A- or better. This would include guarantees provided by 

parent, subsidiary and affiliate companies when they have a lower risk weight than 

the obligor. 

 

 
Operational requirements for guarantees 
A guarantee must represent a direct claim on the protection provider and must be explicitly 
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referenced to specific exposures or a pool of exposures, so that the extent of cover is clearly defined 

and incontrovertible. The guarantee must be unconditional. In additional to the legal certainty, the 

bank must have right to receive payments from the guarantor without first having to take legal 

action in order to pursue the counterparty for payment. The guarantee is an explicitly documented 

obligation assumed by the guarantor. The guarantee should cover all types of payments the 

underlying obligor is expected to make under the documentation governing the transaction.  

 
Haircuts 

(Haircut refers to a discount on the full value of an asset as collateral after taking into consideration 

inherent risks that affect the volatility of the market price or value of the asset. It is commonly 

expressed in terms of a percentage by which an asset’s value as collateral is reduced). 

 
While using the above eligible collaterals for credit risk mitigation purpose, banks should 
apply haircut of 20% on items 4 to 7 above.  

 

8. Equity stocks listed on Doha Securities Market; recognised Stock Exchanges in GCC; and 

those listed in the main index of international stock exchanges. 

- In case of equities taken as credit risk mitigant, a 60% haircut is to be applied on the 

market value of shares to arrive at the amount of eligible collateral. Banks are 

required to use the marked to market methodology as laid down by QCB. 

 
o A 20% haircut will be applied to securities in foreign currency, except those issued in the 

GCC currency and US Dollar. 

All the above instruments are required to be revalued at monthly intervals. 
 

 
 
Chapter 6: Data entry in Table No. (4) 
1- Market risk calculation (Standardized Approach): - 

Market risk comprises the following risks: - 
1/1 Interest rates risk related to the financial instruments that are incorporated in the Held 
for Trading and Available for Sale portfolios. 
1/2 Risk of equity instruments positions relative to the financial instruments incorporated in 
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the held for trading and available for sale portfolios. 
1/3 Risk of foreign currency exchange rate at the bank 
1/4  Commodity positions risk at the bank 
1/5 Option contracts risk 

2- Banks’ Board of Directors must set up a policy for classifying investment portfolio into the 
trading and banking book, and the portfolio classified as held to maturity in addition to 
laying down policies that ensure compliance with this policy, provided the bank will not 
shift from one portfolio to another without the approval of Qatar Central Bank. 

3- In order to determine the required capital to meet market risk, banks must comply with the 
items outlined in table (4) relating to calculation of market risk in the following manner: - 

3/1-  The specific risk is the risk of exposure to losses incurred by negative changes of debt 
instruments or securities as a result of factors relating to the issuer of the financial instruments. 

       3/2 General Market risk is the risk of exposure to losses resulting from                
      negative variations in market rates. 

2- Interest Rate Risk -Table (4-A-1) 

             The instruments covered by interest rate risk are illustratively (but not (exhaustively) the 

following: 

2/1 Government Bonds / Securities 

2/2 Commercial bonds 

2/3  Deposit certificates 

2/4 Treasury bills 

2/5 Securities of floating interest rate 

 

In accordance to these instructions, the required capital must be calculated to cover interest rate 

risk for all interest rate positions relating to the items at the trading portfolio, both in respect of 

on & off  balance sheet items, except for interest rate risk relating to option contracts as they are 

calculated in market risk Table No. 4A.4 

The required capital to cover interest rate risk represents the total of the capital that is required 

to cover the specific and general market risk. 

 

3- Specific Interest Rate Risk 
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3/1 Upon measuring the capital required to cover specific risk in respect of both the long and 

short position, netting could be conducted between them only for the positions with identical 

issues. The financial instruments are deemed identical when the issuer party source is one, and 

also when they possess the same preferential rights in case of liquidation, and when the 

currency used, the distributions, and the date of maturity are identical.   

3/2 The specific risk that are related to the interest rates' position for the items incorporated in 

the balance sheet, whether it was representing long positions or short positions would be 

calculated as follows: 

3/2/1 The market value for the debt instrument x specific risk charge outlined in the market risk 

table and which is classified according to the counterparties based on the remaining period of 

the financial instrument tenor in case of fixed interest rate or for the remaining period for 

settlement date of the interest in case of the variable interest rate instruments. 

3/3- Calculate the capital required to cover the specific risk for derivatives contracts in the 

following manner: 

3/3/1- Derivatives like interest rate swaps, forward rate agreements (FRAs), foreign exchange 

contracts etc. are not subject to specific market risk 

3/4- To incorporate total market value (total absolute values for the long and short  

positions) for financial instruments to be detailed based on  the party committed for  

settlement. In this connection, it is worthwhile to refer to the following: - 

3/4/1- State of Qatar’s financial instruments issued in Riyals and foreign currencies as also of GCC 

countries will be risk weighted at zero percent. 

3/4/2- Other State’s financial  instruments in national currency to countries with  

classification ranging from A- to AAA, its risk weight would be zero, whereas the  

countries with classification less than A, and have issued financial instruments in their  

 national currency, would get the treatment of the financial instruments issued in foreign currencies, 

and would then get the risk weight according to int’l classification for each country. 

4-    General Interest Rate Risk 

4/1- The general interest rate risk applies to  the positions pertaining to the interest  

       rates in the trading portfolio on and off balance sheet items. 

4/2- To begin with, the bank must gauge the extent of its exposure to general interest rate risk by 
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adopting the method of maturity date.  

4/3- To calculate the capital necessary for covering general interest rate risk as per the  

       maturity method, the bank must first specify maturity periods for each currency and  distribute 

the long and short positions with the market value on the time periods and according to the coupon 

interest rate as stated in the market risk table. 

4/4- Opposite positions, whether actual or notional, may be omitted from the maturity ladder 

provided they originate from the same issue with identical amounts and do not include the different 

issues even if issued by the same party. 

And the banks may exclude swap, forward and future operations and contracts and forward rate 

agreements for the positions of identical issues. And to clarify method of computing general  

interest rate  risk, we state the following: 

4/5- The market value is to be distributed for all financial instruments in the trading portfolio, along 

with the remaining instruments exposed to the interest rate risk (such as the derivatives) over the 

zones and the time periods stated in the market risk Table No. 2 (pertaining to the general interest 

rate risk) and the long and short positions are to be presented separately. 

4/6- Values of the long and short positions are to be multiplied by risk coefficients to come up to 

the long and short positions risk weighted with risk weights. 

 

4/6/1- Reciprocal positions for each time period: - 

To be expressed in positive values, which is tantamount to the risk weighted long positions in a 

specific time period or the absolute value for the risk weighted short positions in the same tenor, 

whichever is less, and if it was processed with the time period for only a long position or short 

position, then the reciprocal position for this time period would equal zero. 

4/6/2- Non-reciprocal positions for each time period: - 

Resulting from net long risk weighted positions and the short risk weighted positions for each time 

period. 

4/6/3- Risk weighted reciprocal positions as per the zone 

For every time period inside the zone, there will be either a non-reciprocal risk weighted position 
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resulting from a long position or non-reciprocal risk weighted position generated from a short 

position; for  each zone, the following is to be taken into account: 

Total of risk weighted non-reciprocal long positions pertaining to the zone or the absolute value for 

total of risk weighted non-reciprocal short positions, whichever is less. 

In case all the time periods inside the zone contain long positions only or short positions only, zero 

value will be recorded on the grounds that it is the risk weighted reciprocal position for the zone. 

 

4/6/4- Risk weighted non-reciprocal positions zone-wise  

Total of long, short and risk weighted positions with risk weight for each zone is the non-reciprocal 

risk weighted position for this zone. 

4/6/5- Reciprocal risk weighted positions between zones: - 
 

Specification of the risk weighted reciprocal position between each two zones by conducting a 

regular reconciliation between the risk weighted non-reciprocal position for a zone against that 

pertaining to another zone; if one of them is long and the other is short, then comparison for the 

absolute values is carried out, and post whichever is less; whereas if the risk weighted non-

reciprocal positions for each of the two zone is only long or only short, then zero value would be 

marked.  

Total of capital required to cover general market interest rate risk represents total of the absolute 

values for the following: - 

 

Total of absolute value for the reciprocal risk weighted positions in all time 
periods 10% 

Risk weighted reciprocal positions in zone (1) 40% 
Risk weighted reciprocal positions in zone (2) 30% 
Risk weighted reciprocal positions in zone (3) 30% 
Reciprocal positions between the two zones (1) & (2) 40% 
Reciprocal positions between the two zones (2) & (3) 40% 
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Reciprocal positions between the two zones (1) & (3) 100% 
The absolute value for net risk weighted non-reciprocal positions for the three 
zones 100% 

 
5-  Equity instruments risk – Table 4-A-2 

To apply the capital required to cover the risk of the equity instruments on all positions of these 

securities incorporated in the trading portfolio with the exception of long positions in option 

contracts. And these instruments are represented illustratively, not exhaustively, in the following: 

5/1- Common shares 

5/2- Transferable securities which  can be treated as equity instruments 

5/3- Depository receipts (must be transferred into shares and classified according to the country 

issuing these shares) 

5/4- Any other instruments with equity characteristics or where the bank envisages that it bears its 

risk. 

5/5- Equity instruments derivatives or the derivatives of above mentioned instruments. 

To calculate the capital required for covering equity instruments risk, you have to classify firstly 

these instruments as per the country in which each instrument is listed, and with regard to the 

instruments listed in more than a country, one country is chosen, and the option must be used in a 

consistent manner. 

The capital necessary to cover the equity instruments risk represents total of the following values: 

- 

5/5/1- The capital necessary to cover the specific risk at the rate of 8% of the total absolute values 

for all the equity instruments positions generating from long or short transactions including the 

derivatives contracts calculated for each country separately.  

5/5/2- The capital required to cover general market risk at the rate of 8% of the total absolute 

values for the net equity instruments positions calculated for each country separately. 

Netting could be conducted between the reciprocal positions for equity instruments or identical 

market indices in each country, which yields equity instruments positions resulting from buying 

or selling operations, on which the capital required for covering specific risk and the general 

market risk would be applied. 

To calculate the specific risk and the general market risk, the derivative contracts positions should 

be transformed into equity instruments positions according to the following: 
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5/5/2/1- Forward and future contracts related to equity instruments would be recorded at the 

market prices for an equity instrument 

5/5/2/2- Future contracts associated with shares prices indices would be recorded at the market 

value. 

5/5/2/3- Swap contracts relating to equity instrument are treated as two positions for investments. 

 

6- Exchange rate risk – Table 4-A-3 

Requirements of capital necessary for covering exchange rate risk to be applied on all exchange 

rate risk related to all bank activities and gold. 

To calculate the capital required covering exchange rate risk, the position of each foreign 

currency and also gold is to be converted into Qatari Riyal. 

To exclude net US dollar position upon calculating the capital required covering the exchange 

rate risk due to the fixed exchange rate of the US dollar against the Qatari Riyal.  

 

The capital necessary to cover exchange rate risk represents 8% of the following:  

6/1- Total of positions resulting from net long positions or net of short positions, whichever is 

bigger. 

6/2- Net gold position whether resulting from a long or short position. 

Net position for each foreign currency and gold must represent total of the following values: 

6/2/1-  Net current position represents total assets minus total liabilities including interest and due 

charges evaluated in the intended  currency.                                                                                        

6/2/2- Net forward and future position (total net value of forward and future contracts in addition 

to currency swap contracts which will not be incorporated in the net spot position for currencies)  

6/2/3- Net future revenues and expenses which are not due yet and are fully covered. 

All positions (spot, forward & futures) must be evaluated according to the prevailing rates by 

applying spot market rates, and consequently future currencies positions are not to be evaluated 

by using forward exchange rates in view of the fact that they reflect variations of the prevailing 

interest rates. 
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Chapter 7 : Capital charge for operational risk: 

To begin with, banks in Qatar shall compute the capital requirements for operational risk under 

the Basic Indicator Approach. Qatar Central Bank will review the capital requirement produced 

by the Basic Indicator Approach for general credibility. 

The Basic Indicator Approach 

Banks using the basic indicator approach must hold capital for operational risk equal to the 

average over the previous three years of a fixed percentage (denoted alpha) of positive annual 

gross income. Figures for any year in which annual gross income is negative or zero should be 

excluded from both the numerator and denominator when calculating the average.   

 gross income is defined as under : 

Net interest income plus net non-interest income. It is intended that this measure should: (i) be 

gross of any provisions (e.g. for unpaid interest); (ii) be gross of operating expenses, including 

fees paid to outsourcing service providers, in contrast to fees paid for services that are 

outsourced, fees received by banks that provide outsourcing services shall be included in the 

definition of gross income; (iii) exclude realised profits / losses from the sale of securities in the 

banking book; realised profits / losses from securities classified as "held to maturity", which 

typically constitute items of the banking book , are also excluded from the definition of gross 

income and (iv) exclude extraordinary or irregular items as well as income derived from 

insurance. 

Banks are advised to compute capital charge for operational risk under the Basic Indicator 

Approach as explained under: 

 

                                      *   Average of [gross income * alpha] for each of the last                   

three financial years, excluding years of negative or  zero gross income 

*   Gross income = net profit (+) provisions & contingencies (+) 

operating expenses (–) profit on sale of htm investments (–) income from 
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insurance (–) extraordinary / irregular item of income (-) loss on sale of 

htm investments. 

*    Alpha = 15 per cent 

As no specific criteria for use of Basic Indicator Approach are set out in the Basel II framework, 

banks using this approach are encouraged to comply with the Basel Committee’s guidance on 

Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk, February 2003.  

 

 

Data entry in operational  risk table – Table (5) 

The table has to be filled in for the following particulars to arrive at the Gross Income: 

net interest + provision & contingencies + operating expenses (-) realized profit / losses from sale 

of securities in HTM category (-) extraordinary or irregular items of income (-) income from 

insurance (-) collection of any previously written-off loans or income derived from disposal of 

real estate etc during the year .This will enable arriving at the gross income as per the definition 

of GI given by Basel Committee. 

With regard to Islamic banks and Islamic branches for commercial banks, net operation revenues 

are to be established after excluding the share of absolute investment deposits from net profit & 

loss. 
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Chapter 8: data entry in capital adequacy account table –table (6) 

Vide this table the items eligible for capital funds as required by QCB will be incorporated in the 

Table. As for fair value adjustments, a discount of 55% will be applied to the difference between 

the book value and the market value to reflect the potential volatility in this form of unrealized 

capital. This should be applied on an aggregate net-basis (portfolio wise) for the purpose of 

calculating Tier 2 capital. The same discount factor is to be applied on the asset side on the 

difference between the market value and book value for the purpose of calculating risk weighted 

assets. Any negative fair value adjustments should be fully deducted from Tier 2. Asset 

revaluation reserves are shown in the balance sheet when banks revalue fixed assets from time to 

time in line with change in the market value. The risk reserve should not exceed 1.25% of the risk 

weighted assets. 

The total risk weighted assets are determined by multiplying the capital requirements for market 

risk and operational risk by 10 (i.e. reciprocal of the minimum capital ratio of 10%). Credit risk is 

already risk weighted hence need not be multiplied by the factor. 
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ANNEX 1 

 
Detailed guidelines for issuing subordinated debt 

 
 
 

Banks’ Capital Raising Options – Subordinated term debt 
 

 
Subordinated term debt comprises all conventional unsecured borrowing instruments subordinated 

to all other liabilities of the bank except the share capital as recognised under Qatar regulations. 

To be eligible for inclusion in Tier 2 capital, these instruments will be limited to a maximum of 

50% of Tier 1 capital, and should fulfill the following minimum criteria:  

 
1. Maturity: The subordinated debt must have a minimum term to maturity of over five 

years; 

 
2. It should be fully paid-up; 

 
3. Subordination: The term of the debt agreement should ensure that the claims of the lender 

are fully subordinated to those of the unsubordinated creditors. The subordination 

provisions should meet the following criteria: 

 
• The claims of the subordinated creditors should rank behind those of all 

unsubordinated creditors. 

 
• To the extent possible, creditors should waive their rights to set off amounts 

they owe the bank against the subordinated amounts owed to them by the bank. 

 
• The only events of default should be a) non-payment of any amount due and 

payable (principal and interest only) under the debt agreement, and b) the 

winding up of the institution or the borrower. 
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• The remedies available to the subordinated creditor in the event of default in 

respect of the subordinated debt should normally be limited to: 

a. Petitioning for winding up of the institution or the borrower. 

b. QCB feels that there should be no blanket right to sue for unpaid 

amounts because this might enable subordinated creditors to obtain full 

payment through the courts shortly before the bank goes into 

liquidation, thus reducing the cash available to depositors. However, if 

it is legally impossible to limit the remedies available to lenders to those 

stated above, the lender may have the right to sue for unpaid principal 

which is due and payable under the debt agreement, provided the bank 

has an option to defer repayment for at least six months after the 

contractual repayment date. The bank should also have the option to 

defer interest payments until a dividend is paid. Moreover, an event of 

default should not accelerate the debt in the sense of weakening the 

subordination provisions or permitting repayment outside a winding-up. 

c. The debt agreement should expressly exclude all other     remedies. A 

bank should always provide the QCB with written confirmation that it 

has received a legal opinion from its legal advisor stating that these 

subordination requirements have been met. 

 

4. Applicable Law: The debt agreement should normally be subject to    Qatari Laws. Other 

laws are acceptable, but only where it is necessary for the success of the issue. In cases 

where the debt is issued under overseas law, QCB should be satisfied that adequate degree 

of subordination can be achieved under the overseas law. The issuing bank should obtain 

an opinion in this regard from reputable and experienced lawyers in the concerned country. 

 

5. Trigger clauses: The debt agreement should not contain any clause which might require 

early repayment of the debt (e.g. cross default clauses, negative pledges and restrictive 

covenants), or which might make the debt more expensive (i.e. a clause which leads to an 

increase in the interest paid on the debt under certain circumstance). This is without 
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prejudice to the right of the lender to petition for winding up of the borrower in the event 

of borrower’s failure to meet his debt servicing obligations. 

 

6. Repayment: The debt agreement should not provide for a put option exercisable by the 

lenders. It can, however, provide the bank with the   call option for early repayments, 

which can only be exercised with the QCB’s prior written agreement. QCB will only agree 

where it is satisfied that the bank’s capital will remain adequate for at least two years after 

repayment. Note holders should be made aware of the restrictions on early repayment, 

either through the loan agreement, or in the offer documents or through other appropriate 

means. 

 

Prior to agreeing to early repayment the bank should provide the QCB with its capital plan 

showing that its capital will remain above the minimum prescribed level after repayment, 

and that it is likely to remain so for at least two years. 

 

7.  Amortisation: During the last four years to maturity, a cumulative discount (or 

amortization) of 20% per year will be applied to reflect the diminishing  value of these 

instruments. Calculation of percentage eligible for inclusion within supplementary capital 

shall be based on the following: 

         

Remaining Term to Maturity Percentages 

From 4 to less than 5 years  80 

From 3 to less than 4 years  60 

From 2 to less than 3 years  40 

From 1 to less than 2 years  20 

Less than 1 year    0 

 

8.  Step-ups: There are two methods of treating subordinated debt which includes a step-up, 

which a bank should adopt: 
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• Where the sum of all possible step-ups is no more than 50 basis points in the first ten 

years of the issue or not more than 100 basis points over the whole life of the issue, the 

debt may be treated as at its original maturity. 

 

• Issues with step-ups of more than 50 basis points in the first ten years of an issue, or 

more than 100 basis points over the life of an issue should be treated as term debt 

which matures at the date the step-up is triggered. 

 

The limits on step-ups are cumulative and apply to the all-in cost of debt to the bank. QCB 

objects to high step-ups as they can make a bank’s capital expensive and defeats the very 

rationale of not calling the issue. Further, subordinated debt to be eligible for inclusion in 

the capital base, no step-up is to be allowed in the first five years. 

 

Banks should discuss proposed step-ups with the QCB in advance to ensure that the same 

meet the above criteria. At times, a floating rate debt issue may provide for a change of 

benchmark interest rate from one standard to another (e.g. from a T-bill rate to a LIBOR 

rate) in case of failure to exercise the call. The QCB will take into consideration whether 

any such changes in reference rate constitutes an excessive step-up. Similarly, QCB will 

like to consider issues containing embedded options, e.g. issues containing options for the 

interest rate after the step-up to be at a margin over the higher of the two (or more) 

reference rates, or for the interest rate in the previous period to act as a floor. The inclusion 

of such options may adversely affect the funding cost of the borrower, and indirectly imply 

a step-up. 

 

Banks can raise, with the approval of their Boards, subordinated debt as Tier 2 capital, subject to 

the above terms and conditions provided that total supplementary capital shall not exceed 100% of 

the Tier 1 capital. 
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   2008 رسما/ البنوك 
  الطبعة العاشره  

  

  
  

  )1(آشف رقم                                
  المكشوفة وحسابات الجاري مدين إجمالي 

  ......./....../........آما في نهاية   
  

      :..................................أسم البنك       
  باأللف ريال قطري                                                                                                                                                     

 الممنوح الرصيد م البيان اإلجمالي                 

 -1 جاري مدین لتمویل رأس المال العامل    

  مشروعات تحت التنفيذجاري مدین لتمویل الدفعات المحولة وال    
  لتمویل عقود المقاوالت 2/1
  لتمویل اإلیجارات والدفعات المحولة األخرى 2/2

2-  

والعمالت  جاري مدین لتمویل المتاجرة في األوراق المالية     
  .والسلع والمعادن

3-  

  -4  حسابات مكشوفة بضمانات نقدیة وآفاالت بنكية    

  -5  ألغراض طارئةحسابات مكشوفة     
 آشف الحسابات الجاریة لكبار عمالء البنك من ذوي المالءة  5/1    

  )اجمالي الرقم(المالية بشكل مؤقت 
  

 آشف حسابات االفراد مقابل رواتهم للبنك لفترة التزید عن  5/2    
  )اجمالي الرقم(شهرین وال یتجاوز راتب شهرین 

  

التفاصيل ( مختلفه بضمانات عينية حسابات مكشوفة ألغراض    
  )492صفحة  2كشف رقم ب

6-  

  -7  حسابات مكشوفة الغراض بطاقات االئتمان    

لم تدرج ضمن البنود من ( جاري مدین او مكشوفة اخرىحسابات     
  )أعاله 1-7

8-  

    اإلجمالي    

  

  

  

  

  

  )18(ملحق رقم 
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   2008 رسما/ البنوك 
  الطبعة العاشره  

  

  

  )2(آشف رقم 
  

  بضمانات عينية المكشوفة ألغراض مختلفة حساباتالتفاصيل 
  )1(رقم من الكشف ) 6(ردة في الفقرة االو

  
  

نسبة 
الضمانات الى 
  المدیونية

قيمة 
  الضمانات

نوع 
  الضمانات

النسبة إلى  
حقوق 
 الملكية

 رقم الحساب اسم العميل المبالغ باأللف ریال

 الممنوح الرصيد

           

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

       

         

         

         

         

         

         

         

   اإلجمالي      
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   2008مارس/ البنوك 
العاشرهالطبعة     

  
  

  /...........31/12 – 1/1تقييم االستثمارات المالية داخل وخارج قطر لجميع البنوك عن الفترة المالية 
  : ..............................اسم البنك

نوع ومسمى 
  االستثمار

جهة 
االستثمار 

حسب 
  الدولة

طبيعة 
  االستثمار

نوع 
  العملة

تاریخ 
بدء 

  االستثمار

تاریخ 
االستحقاق 

  )إن وجد(

التداول
باألسواق 
  الرسمية

موقف االستثمارات في
  )العام السابق(من /....... 31/12

من /....... 31/12موقف االستثمارات في
  )العام الحالي(

صافي التغيرات
على حساب 

احتياطي القيمة 
  العادلة خالل  العام

رصيد احتياطي 
القيمة العادلة في 

31/12......./  

أرباح 
أوخسائر 
رات االستثما

المسجلة على 
خ خالل .أ/حـ

  العام
غير  مدرج

  مدرج
عدد

  الوحدات
مخصص
  الخسائر

الرصيد
بعد 
  التقييم

عدد
  الوحدات

مخصص
  الخسائر

الرصيد
بعد 
  التقييم

طریقة *
  التقييم

نتيجة 
إعادة 
  التقييم

المرحل
الى 
 خ.أ/حـ

نتيجة 
  البيع

العام
  السابق

العام 
  الحالي

استثمارات بغرض -1
  متاجرةال

                        

                         داخل قطر 1/1
"                          
"                          
"                          
                         خارج قطر 1/2
"                          
"                          
"                          

إجمالي بغرض 
  المتاجرة

                        

استثمارات محتفظ -2
  بها للبيع

                        

                         داخل قطر 2/1
"                          
"                          
"                          
                         خارج قطر 2/2
"                          
"                          
"                          

                         إجمالي بغرض البيع
  ص.م= السعر المعلن في نشراتع المحافظ والصنادیق  -  غ.س= السعر في أسواق غير رسمية  -    ر.س) = Bid price(ية السعر في االسواق الرسم -:طرق التقييم* 

  خ= طرق أخرى  -  ق.ت= طریقة التدفقات النقدیة  القيمة حسب -  م .ح= القيمة حسب طریقة حقوق الملكية  -  ت= سعر التكلفة  -       

 )20(ملحق رقم
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          2008مارس / البنوك      
  العاشرهالطبعة 

  

  
  استبيان للشرآات المرشحة لعضوية مجلس اإلدارة أو مساهم رئيسي

  

  : .....................................................................................................اسم الشرآة  - 1

 ....................................: .................................................................بلد التأسيس  - 2

 : ..................................................................................................تاريخ التأسيس - 3

 ......: ......................................................................................رقم السجل التجاري - 4
  ال  نعم  

      .هل تمارس الشرآة نشاط الخدمات المالية -5

      هل سبق للشرآة أن آانت عضو في مجلس إدارة في أي شرآة ألغي ترخيصها أو صفيت -6

      هل سبق للشرآة أن توقفت عن سداد ديونها أو دخلت في تسوية مع الدائنين لجدولة ديونها -7

      .م لممارسة نشاط بدون ترخيصهل سبق للشرآة أن صدر ضدها حك -8

أذآر اسم الشرآات التي للشرآة عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها مع ذآر طبيعة  -9

  .العلقاقة والفترة

    

  .إدارة الشرآة والمديرين التنفيذيينمجلس اذآر أسماء أعضاء  - 10

  .اذآر أسماء وحصص المؤسسين الرئيسيين في الشرآة - 11

أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة آاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المرآزي 

  .فور علمي بأي تغيير

  

  : ..........................................................اسم المفوض بالتوقيع

  :التوقيع 

  :التاريخ 

  
  لتفاصيلإذا آانت اإلجابة نعم في االستبيان اذآر ا* 

  يرفق الهيكل التنظيمي للشرآة* 

  ترفق الميزانية المدققة لمدة ثالث سنوات* 

 )21(ملحق رقم 
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     :                  اسم البنك

   
DERIVATIVES HELD FOR TRADING OR HEDGING PURPOSESS AS OF    

 
Position at the beginning of the year 

January 1, 20… 
/1/1الوضع القائم كما يف   

 
Position at the end of period 

June 30, 20… 
/30/6الوضع القائم كما يف   

 
 

1 
Deal no. 
 رقم العملية

2 
Derivative Instruments 

 تفاصيل املشتقات
3 

Purpose 
 الغرض

4 
Notional / Contract Amounts 

 القيمة التعاقدية

5 
Fair Value / 

Cost to Close1 
القيمة العادلة للعملية موجبة 

)سالبه(  

6 
Fair Value 

Reserve Balance 
 رصيد احتياطي القيمة العادلة

7 
Notional / Contract amounts 

 القيمة التعاقدية

8 
Fair Value / 

Cost to Close1 
القيمة العادلة للعملية 

)سالبه(موجبة   

9 
Fair Value 

Reserve Balance 
رصيد احتياطي القيمة 

 العادلة

10 
Effect in 
Income 

Statement2 
 األثر على حساب أ خ

  Trading 
 لالجتار

Hedging 
 للتحوط

Upto 6 
mths 

6-12 
mths 

1-3 
years 

Over 3 
years 

Positive/(Negative) 
FV 

Dr / (Cr) 
 

Upto 6 
mths 

6-12 
mths 

1-3 
years 

Over 3 
years 

Positive /           
(Negative) FV 

Dr / (Cr) 
 

Dr (Cr) 

   Fair Value 
 للقيمة العادلة

Cash Flow 
 للتدفق النقدي

              

 Forward Exchange Contracts  
 عقود الصرف اآلجلة

                 

 1.                  
 2.                  
 Purchased Call / Put Options  

 عقود خيارات مشتراه
                 

 1.                  
 2.                  
 Written Call / Put Options  

 عقود خيارات مباعه
                 

 1.                  
 2.                  
 Futures Contracts 

 عقود مستقبلية
                 

 1.                  
 2.                  
 Interest Rate Swaps 

 عقود مبادلة أسعار الفائدة
                 

 1.                  
 2.                  
 Currency Swaps 

 عقود مبادلة الصرف األجنيب
                 

 1.                  
 2.                  
 Others (Specify)                      أخرى 
 1.                  
 2.                  
                   

 

   توقيع وختم البنك  سابات الح توقيع وختم مراقب  توقيع مسؤول المتابعة     
  
  
  .القيمة العادلة الموجبة هي التي تظهر ضمن الموجودات والقيمة العادلة السالبه هي التي تظهر ضمن المطلوبات )   39(القيمة العادلة یتم احتسابها حسب متطلبات معيار ) : 5،8(عمود * 
  .عمليات التحوط بغرض التدفق النقدي والتي تسجل نتائج إعادة تقييمها في احتياطي القيمة العادلة حسب متطلبات المعيار ة بالنسبة لدلیستخدم احتياطي القيمة العا) : 6،9(عمود * 
 .خالل الفترة وحتى وأن لم یكن لها رصيد قائم في بدایة أو نهایة الفترة باإلضافة إلى أرباح وخسائر إعادة تقييم العمليات القائمة  منهایتضمن األرباح والخسائر المتحققة من احتياطي القيمة العادلة لكل عملية واألرباح والخسائر المتحققة من آل عملية تم الدخول والخروج ) : 10( عمود * 

                                                           
 

  )1/3(جدول رقم 
آة المشتقات المالية بغرض االتجار أو تفاصيل أرصدة وحر

/..................30/6–1/1التحوط عن الفترة من
  )22(ملحق رقم 
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: البنك سم أ   أ
      

2008مارس/ البنوك   
                                                       العاشرهالطبعة   

   

DERIVATIVES FOR HEDGING PURPOSES 
 املشتقات املالية بغرض التحوط
 

 HEDGING DERIVATIVES
للتحوط المالية المشتقات

HEDGED ITEMS
لهاالمتحوط الماليالمرآزبنود

RISK HEDGED 
لهاالمتحوطالمخاطر نوع  

      

 
Deal 

Number 
رقم العملية

Description Description Amount Fair Value/ Cash 
Flow 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 البنك  توقيع ختم مراقب الحسابات                                                           توقيع وختم        توقيع مسؤول المتابعة

  )1/4(جدول 
المالية بغرض التحوط القائمة  المشتقاتتفاصيل 

/.......31/12في 

 )32(ملحق رقم 
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                                     000000000:اسم البنك                                                                       

   2007مايو / البنوك 
التاسعةالطبعة     
 

                                                                                                                 

 )2/1(جـــــــــدول
أرصدة وحرآة وتقييم االستثمارات المالية تفاصيل  

 000 /30/6  - 1/1عن الفترة المالية 
 
  
  نوع

 ومسمى االستثمار 

 
  

نوع 
  العملة
  
  
  
  
  

  
)1( 

 
جهة 

االستثمار 
حسب 
  الدولة
  
  
  
  

  
)2( 

من العام السابق  31/12الوضع آما في
 

  30/6/00–1/1الحرآات على حسابات االستثمار من
الرصيد 
الدفتري 

لالستثمار 
  بتاریخ

30/6 /00  
  
  

)11( 

  
رصيد 

المخصص 
  بتاریخ

30/6 /00  
  
  
  

)12( 

  
القيمة  صافي

الدفتریة  
  لالستثمار
  بتاریخ

30/6 /00  
  
  

)13( 

  
 - :على000/ 6/ 30 – 1/1أثر الحرآات من

  
رصيد 

احتياطي 
القيمة العادلة 

 بتاریخ
  

  *الرصيد 
  الدفتري
  لالستثمار

  
  

)3( 

  
رصيد 
  المخصص

  
  
  

)4( 

 
صافي القيمة 

الدفتریة 
  لالستثمار

  
  

)5( 

 
رصيد 

احتياطي 
  القيمة العادلة

  
  

)6( 

 
حرآات البيع والشراء 

وخالفه

 
 حرآات إعادة التقييم

  
 - :خ نتيجة 0حساب أ

  
احتياطي القيمة العادلة 

 -:نتيجة
 مدین
  
  

)7( 

 دائن
  
  

)8( 

 مدین
  
  

)9( 

 دائن
  
  

)10( 

  البيع 
موجبة ، 

  )سالبه(
)14( 

  إعادة التقييم
موجبة ، 

  )سالبه(
)15( 

  البيع
موجبة ، 

  )سالبه(
)16( 

  التقييمإعادة 
موجبة ، 

  )سالبه(
)17( 

30/6 /00  
  
  

)18( 
االستثمارات بغرض-1

 املتاجرة
                         

                          داخل قطر1/1
     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          خارج قطر1/2
     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          االستثمارات بغرض البيع-2
                          داخل قطر2/1

     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          خارج قطر2/1
     1-                          
     2-                          
     3-                          

االستثمارات حمتفظ هبا-3
 لالستحقاق

                         

                          داخل قطر3/1
     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          خارج قطر3/2
     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          **استثمارات أخرى-4
                          داخل قطر4/1

     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          خارج قطر4/2
     1-                          
     2-                          
     3-                          

                          إمجايل داخل قطر
                          إمجايل خارج قطر

                          إمجايل داخل وخارج قطر
  توقيع وختم البنك  توقيع وختم مراقب الحسابات  ؤول المتابعةتوقيع مس    

)5) =  (3 (– )4(  )13) = (11(-)12(  
)11) =(3) + (7 ( - )8) + (9 (– )10(  )18) = (6 (± )16 (± )17(   
 0رصيد االستثمار بعد آخر تقييم للقيمة العادلة له  = الرصيد الدفتري لالستثمار        *

  0رات في شرآات تابعة أو زميلة أو أیة استثمارات مالية غير مصنفة اعالهمثل االستثما     **
                                                 

       
     

 )24(ملحق رقم 
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  بنــــك وطــــــني –ترخيــــص وذج ــــنم
  .....................................................:اسم طالب الترخيص -1

  : ..........................................................................................العنوان  -2

  :...................................الفاآس............                 :....................الهاتف    

  :نوع النشاط المطلوب -3

  إسالمي  تقليدي  

      بنك تجاري

      بنك متخصص

      عقاري 

      صناعي

      )تذآر(أخرى 

  ............ :.................المصرح به                                          -: رأس المال  -4

  : ............................... المدفــــوع                                                              

  ).رأس المال المدفوع الالزم لبدء النشاط یجب أال یقل عن مليار ریال قطري (  -

  -:المقر المقترح للبنك المطلوب ترخيصه -5

   -:ةالمرفقات المطلوب -6
o عقد التأسيس. 

o النظام األساسي.  

o      ة ات التقدیری تراتيجيات والموازن ال واالس ط األعم منة خط ادیة متض دوى االقتص ة الج دراس

  .والمؤشرات المالية لثالث سنوات

o  بيان بأسماء وجنسيات وعناوین المؤسسين ونسب مساهمتهم. 

o تعهد من المؤسسين حسب النموذج المرفق.  

o الب الترخيص ضرورة اإلفصاح عنهاأیة معلومات أخرى یرى ط . 

o  ألف ریال غير قابله للرد 50رسوم طلب الترخيص. 

 توقيع طالب الترخيص

  )25(ملحق رقم  

 بنوك )أ(نموذج 
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  تعهـــــــــد
  

بشأن مصرف  2006لسنة ) 33(نقـر نحن الموقعين أدناه أننا قد أطلعنا على مرسوم بقانون رقم       

  .نونفهمنا التام لجميع مواد وأحكام القاتقطر المرآزي  و

ونتعهد نحن الموقعين أدناه بااللتزام التام بكل ما جاء من مواد وأحكام في القانون  وبالوفاء بشروط     

ر،       ة قط ي دول ا ف ول به ة المعم ات ذات العالق ة والتعليم وانين واألنظم ع الق رخيص وبجمي ة والت آاف

ات لتنظ   ن تعليم ا یصدره م ا أصدره و م ل م زي وآ ات مصرف قطر المرآ وك متطلب ال البن يم أعم

ذا الطلب             ة به ات والمعلومات المقدم ع البيان ة جمي د بصحة ودق ا نتعه ا،  آم ة عليه واإلشراف والرقاب

ا أی  د حسب علمن تندات و ال توج ن مس ه م ق ب ا أرف ل م ة أخرى بخالف  ةوبك ات إضافية هام معلوم

ر    المذآورة في هذا الطلب قد یكون لها تأثيرعلى قرار مصرف قطر المرآزي بال ه ونق موافقة من عدم

  . بمسؤليتنا القانونية عن أي بيانات أو معلومات یثبت عدم صحتها

  

  * ةتوقيع أعضاء اللجنة التأسيسي
  

    .....................................................  :التوقيـع   .................................  :الصفة  .........................................  :االسم 

    .....................................................  :التوقيـع   .................................  :الصفة  .........................................  :االسم 

    .....................................................  :التوقيـع   .................................  :الصفة  .........................................  :االسم 

    .....................................................  :التوقيـع   .................................  :الصفة  .........................................  :االسم 

    .....................................................  :التوقيـع   .................................  :الصفة  .........................................  :االسم 

  
  
  
 

  
  
  
  

  

  

  

  

 "أ"نموذج ) 25(تابع ملحق 
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  للعمل في قطر يــــــأجنبك ــبن – رعــــص فـــوذج ترخيــنم

  
  .....................................................:اسم البنك طالب الترخيص -1

  : ...........................................................الجنسية  -2

  :......................الفاآس:..................الهاتف.........: ..........العنوان في دولة المقر -3

  .................................................تاریخ بدء النشاط بالمرآز الرئيسي في بلد المقر -4

  :نوع النشاط المطلوب -5

  إسالمي  تقليدي  

      بنك تجاري

      بنك متخصص

      عقاري 

      صناعي

      )تذآر(أخرى 

  : ....................................................... رأس مال الفرع  -6
  
  .)رأس المال المدفوع الالزمة لبدء نشاط  الفرع في دولة قطر یجب اال یقل عن مليار ریال قطري( -

  
   -:المرفقات المطلوبة  -7

o  شهادة تؤید تسجيل الشرآة األم آشرآة مساهمة في دولة المقر.   

o موافقة مجلس إدارة البنك في دولة المقر.  

o موافقة السلطة اإلشرافية في دولة المقر.  

o      القوانين المصرفية والتعليمات اإلشرافية شهادة من السلطة  اإلشرافية تفيد بالتزام البنك مقدم الطلب ب

  .في دولة المقر

o بيان بالمرآز الرئيسي وفروعه في دولة المقر وفي الدول األخرى.  

o بعدد وأسماء وجنسيات ومقار الشرآات الشقيقة والتابعة وأنشطتها ونسب المساهمة بها بيان. 

o تعهد من المرآز الرئيسي حسب النموذج المرفق.  

o الميزانيات المجمعة المدققة والمؤشرات المالية للشرآة االم ألخر ثالث سنوات. 

  )25(تابع ملحق 
 بنوك )ب(نموذج  
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o ات والموازنات التقدیریة والمؤشرات دراسة الجدوى االقتصادیة متضمنة خطط األعمال واالستراتيجي

  . المالية لثالث سنوات

o    ال خالل نسبة آفایة رأس المال للشرآة االم ألخر ثالث سنوات،   ویجب اال تقل نسبة آفایة رأس الم

  .هذه الفترة عن الحد االدنى المقرر من لجنة بازل  

o أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء التنفيذیين بالشرآة االم.  

o لتصنيف الدولي من قبل وآاالت التصنيف الدولية ا.  

o أیة معلومات أخرى یرى طالب الترخيص اإلفصاح عنها. 

o  ألف ریال قطري غير قابلة للرد  50رسوم طلب الترخيص.  

  
  
  
  
  
  
  
  

  توقيع طالب الترخيص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )25(تابع ملحق 
 بنوك )ب(نموذج  
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  تعهـــــــــد
  

بشأن مصرف  2006لسنة ) 33(مرسوم بقانون رقم  نقـر نحن الموقعين أدناه أننا قد أطلعنا على      

  .قطر المرآزي 

ونتعهد نحن الموقعين أدناه بااللتزام التام بكل ما جاء من مواد وأحكام في القانون  وبالوفاء بشروط     

ر،       ة قط ي دول ا ف ول به ة المعم ات ذات العالق ة والتعليم وانين واألنظم ع الق رخيص وبجمي ة والت آاف

ات مصرف وك    متطلب ال البن يم أعم ات لتنظ ن تعليم ا یصدره م ا أصدره و م ل م زي وآ قطر المرآ

ذا الطلب             ة به ات والمعلومات المقدم ع البيان ة جمي د بصحة ودق ا نتعه ا،  آم ة عليه واإلشراف والرقاب

ا أی  د حسب علمن تندات و ال توج ن مس ه م ق ب ا أرف ل م ة أخرى بخالف  ةوبك ات إضافية هام معلوم

ه              المذآورة في هذا  ة من عدم رار مصرف قطر المرآزي بالموافق ى ق أثيرًا عل ا ت د یكون له الطلب ق

  . ونقر بمسؤليتنا القانونية عن أي بيانات أو معلومات یثبت عدم صحتها

  
  

    .....................................................  :التوقيـع   .................................  :الصفة  .........................................  :االسم 

  

  

  

  

  
  . یجب أن یكون الطلب موقع من رئيس مجلس االدارة الشرآة االم * 
  
  
  
  
  

   : تاریخ تحریر الطلب 
  

  
  
  
  
  

  )25(تابع ملحق 
 بنوك )ب(نموذج  
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  فرع بنك  محلي داخل قطر –ترخيــــص وذج ــــنم
  

  .....................................................:اسم البنك طالب الترخيص -1

  

  :الفرع المطلوب نوع  -2

  متنقل  ثابت    

      فرع تقليدي  

      فرع  إسالمي  

  

  : .......................................................................................موقع الفرع -3

   -:المرفقات المطلوبة -4
o  موافقة مجلس إدارة البنك الوطني 

o  موافقة اإلدارة العامة أو المرآز اإلقليمي للبنك األجنبي 

o ل واالستراتيجيات والموازنات التقدیریة والمؤشرات دراسة الجدوى االقتصادیة متضمنة خطط األعما

 .المالية لثالث سنوات

o تعهد من البنك طالب الترخيص حسب النموذج المرفق. 

o بيان بالفروع العاملة للبنك داخل الدولة ومقارها. 

o أسماء المسؤولين الرئيسيين بالفرع المطلوب ترخيصه. 

o فصاح عنها أیة معلومات أخرى یرى طالب الترخيص ضرورة اإل. 

o  ألف ریال قطري غير قابلة للرد 15رسوم طلب الترخيص. 

 

 توقيع طالب الترخيص 

  

  

  )25(تابع ملحق 
 بنوك  )ج(نموذج 
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  تعهـــــــــد
  

بشأن مصرف  2006لسنة ) 33(نقـر نحن الموقعين أدناه أننا قد أطلعنا على مرسوم بقانون رقم       

  .فهمنا التام لجميع مواد وأحكام القانونتقطر المرآزي  و

عهد نحن الموقعين أدناه بااللتزام التام بكل ما جاء من مواد وأحكام في القانون  وبالوفاء بشروط ونت    

ر،       ة قط ي دول ا ف ول به ة المعم ات ذات العالق ة والتعليم وانين واألنظم ع الق رخيص وبجمي ة والت آاف

ال الب   يم أعم ات لتنظ ن تعليم ا یصدره م ا أصدره و م ل م زي وآ ات مصرف قطر المرآ وك متطلب ن

ذا الطلب             ة به ات والمعلومات المقدم ع البيان ة جمي د بصحة ودق ا نتعه ا،  آم ة عليه واإلشراف والرقاب

ا أی  د حسب علمن تندات و ال توج ن مس ه م ق ب ا أرف ل م ة أخرى بخالف  ةوبك ات إضافية هام معلوم

ة من             رار مصرف قطر المرآزي بالموافق ى ق أثيرًا عل ا ت د یكون له ه   المذآورة في هذا الطلب ق عدم

  . ونقر بمسؤليتنا القانونية عن أي بيانات أو معلومات یثبت عدم صحتها

  

  

  * :...............................................االســــم

  :.........................التوقيع:...............................................    الصــفة

  ..........................:.....................التاریخ

  

  

  
ذي      أیجب *  رئيس التنفي ل ال ع من قب ام   أن یكون الطلب موق دیر الع ه مجلس اإلدارة بالنسبة     أو الم ة   و من یخول وك الوطني  ، للبن

  . و من ینوب عنه لفروع البنوك االجنبيةأوالمدیر االقليمي 

  

  
  :  تاریخ تحریر الطلب 

  
  

  )25(تابع ملحق 
 بنوك  )ج(نموذج 
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  توسع خارجي للبنوك الوطنية -ترخيــــص وذج ــــنم

  
  .....................................................:اسم البنك طالب الترخيص -1

  :النشاط المطلوب نوع  -2

  إسالمي  تقليدي  

      فرع

      مكتب تمثيل

      وحدة خارجية 

   -:أنشطة أخرى

........................................... 

    

  

  :...............................اسم المدینة:............................ اسم البلد: المضيفةالدولة  -3

  : .......................................................................................رأس المال  -4

   -:المرفقات المطلوبة -5
o موافقة مجلس إدارة البنك الوطني 

o السلطة اإلشرافية في الدولة المضيفة موافقة . 

o    آتاب من السلطة اإلشرافية في الدولة المضيفة یفيد تبنيها للمعایير والمبادئ الدولية لإلشراف المجمع

 . واستعدادها بهذا الشأن للتعاون مع مصرف قطر المرآزي في تبادل المعلومات والزیارات التفتيشية

o  خطط األعمال واالستراتيجيات والموازنات التقدیریة والمؤشرات دراسة الجدوى االقتصادیة متضمنة

 .المالية لثالث سنوات

o أسماء المسؤولين الرئيسيين بالفرع أو المكتب أو الوحدة المطلوب ترخيصها. 

o تعهد من البنك طالب الترخيص حسب النموذج المرفق. 

o  أیة معلومات أخرى یرى طالب الترخيص ضرورة اإلفصاح عنها. 

  طالب الترخيص توقيع

  ) 25(تابع ملحق 
 بنوك )د(نموذج 
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  تعهـــــــــد
  

بشأن مصرف  2006لسنة ) 33(نقـر نحن الموقعين أدناه أننا قد أطلعنا على مرسوم بقانون رقم       

  .فهمنا التام لجميع مواد وأحكام القانونتقطر المرآزي  و

قانون  وبالوفاء بشروط ونتعهد نحن الموقعين أدناه بااللتزام التام بكل ما جاء من مواد وأحكام في ال    

ر،       ة قط ي دول ا ف ول به ة المعم ات ذات العالق ة والتعليم وانين واألنظم ع الق رخيص وبجمي ة والت آاف

وك     ال البن يم أعم ات لتنظ ن تعليم ا یصدره م ا أصدره و م ل م زي وآ ات مصرف قطر المرآ متطلب

ات والمعل         ع البيان ة جمي د بصحة ودق ا نتعه ا،  آم ة عليه ذا الطلب    واإلشراف والرقاب ة به ومات المقدم

ا أی  د حسب علمن تندات و ال توج ن مس ه م ق ب ا أرف ل م ة أخرى بخالف  ةوبك ات إضافية هام معلوم

ه               ة من عدم رار مصرف قطر المرآزي بالموافق ى ق أثيرًا عل ا ت د یكون له المذآورة في هذا الطلب ق

   .ونقر بمسؤليتنا القانونية عن أي بيانات أو معلومات یثبت عدم صحتها

  
  
  

  * :...............................................االســــم

  :.........................التوقيع:...............................................    الصــفة

  :...............................................التاریخ

  

  

  
  .التنفيذي او المدیر العام او المخول من قبل مجلس االدارة موقع من قبل الرئيس ن یكون الطلب أیجب * 
  
  

  :  تاریخ تحریر الطلب 
 

  
  

  ) 25(تابع ملحق 
 بنوك )د(نموذج 



 -       -    
  عالقة البنوك مع المصرف                                      الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  الترخيص والتسجيل                                                                                                                             

  2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

 

  
  

  جدول الرسوم التي یتقاضاها المصرف عن التراخيص التي یمنحها 
  لمزاولة النشاط في دولة قطر والموافقات التي یصدرها

  
  

  ق.ر                                                                                                 
    نماذج البنوك 

  50000  طلب ترخيص بنك وطني 

  50000   أجنبيطلب ترخيص فرع بنك 

  15000  طلب ترخيص فرع بنك محلي 

  15000   البنوك األجنبية طلب ترخيص مكتب تمثيل

  20000  طلب ترخيص وحدة خارجية للبنوك 

  25000  ترخيص بنك وطني تمدید طلب 

  25000   أجنبيطلب ترخيص فرع بنك  تمدید

  7500  طلب ترخيص فرع بنك محلي  تمدید

  7500   البنوك األجنبية طلب ترخيص مكتب تمثيل یدتمد

  10000  تمدید طلب ترخيص وحدة خارجية للبنوك 

    الرسوم السنویة للبنوك

  50000  )أ(رسوم التسجيل السنوي عن المرآز الرئيسي للبنك أو فرع 

  30000  محلي رسوم التسجيل السنوي عن الفرع 

  20000  نوك األجنبية رسوم التسجيل السنوي عن مكتب تمثيل للب

  30000  رسوم التسجيل السنوي عن الوحدة الخارجية للبنك

    رسوم أخرى للبنوك

  11000  *رسوم بدء نشاط البنك أو الفرع  أو مكتب تمثيل أو وحدة خارجية

  11000  **رسوم منح شهادة ترخيص للبنوك أو وحدة خارجية أو مكتب تمثيل
  
  
  
  ذ مرة واحدة فقطهادة الترخيص توخرسوم منح ش* 
 النشاط تؤخذ مرة واحدة فقط ءرسوم بد* *
  

 )26(ملحق رقم 
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    نسبة كفاية السيولة                                       الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

  2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  

 
 
 

  
  جدول غرامات 

  مخالفة نسبة كفاية السيولة  
   ) الغرامات بالريــال(                

  بالملــــــــيون ريــــــــال مقدار النقص
 النقص عن

 النسبة املقررة
  فأكثر 2000  1000-2000 1000- 500 100-500 10-100 10-

    -5   %  250 500 750 1000  1500  2000  
5%- 10%  500 750 1000 1500  2000  2500  
10% -20 %  750 1000 1500 2000  2500  3000  
20% - 30%  1000 1500 2000 2500  3000  3500  
30% - 50%  1500 2000 2500 3000  3500  4000  

  5000  4000  3500 3000 2500 2000  فأكثر% 50
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )27(ملحق رقم  
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    نسبة كفاية السيولة                                       الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

  2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  ) 1(نموذج رقم 
  ةنموذج احتساب نسبة آفاية السيول

      م2000لنهاية شهر         
  .......................................اسم البنك

  ق.املبالغ باأللف ر
الوزن  املبلغ البيــــان

 الترجيحى
املبلغ بعد 
 الترجيح

    البسط 

  %   100   الصندوقيف النقد  1
  %   100   األرصدة لدى مصرف قطر املركزي 2
  %   100  داخل قطر ألجل لغاية سنةاألرصدة لدى البنوك  3

  %   100   أرصدة لدى البنوك خارج قطر ألجل لغاية سنة 4
  %   100   ) -+ (أو الفروع اخلارجية / صايف األرصدة لدى املركز و  5
  %   100   ∗صايف األوراق املالية القابلة للتداول داخل دولة قطر  6
    بعد استبعاد املخصصخارج قطر األوراق املالية القابلة للتداول  7

  %    80   األسهم -أ  

  %  100   األخرى -ب  

     )بعد الترجيح(جمموع البسط   

      املقام  

   %25  ودائع العمالء وشهادات االيداع 1

   %45   ألجل لغاية سنة) Inter Bank(ودائع البنوك  2
      -:املبالغ املقترضة وأوراق الدين 3

   %40   من سنة  ألجل أقل -  

   %30   سنة  2 – 1ألجل  -  

   %25   سنة 3 – 2ألجل  -  

   %20   سنوات فأكثر 3ألجل  -  
   %3   )الكفاالت(كتب الضمان   4
   %30   السقوف غري املستغلة من التسهيالت االئتمانية 5
   %30   االعتمادات والقبوالت 6
   %3   مجيع الصفقات اآلجلة 7
   %50   ري مكتتبةرصيد املبالغ الغ 8
   %3   أخـــــــــرى 9

     )بعد الترجيح(جمموع املقام   
        

  %)             100دنى الحد اال%   (                                                    وع البســـطجمم
 )بعد الترجيح( مجموع المقام 

  توقيع المفوض بالبنك                                                 
                                                           

 بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص  ∗

  )28(ملحق رقم 

==



 -       -    
    نسبة كفاية السيولة                                       الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

  2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  )2(نموذج رقم 

  نموذج احتساب نسبة آفاية السيولة                         
  م 2000شهر          لنهایة 

        ......................................  :اسم البنك 
  )املبالغ باأللف ريـال (

  أیام الشهر
  مقدار       

 النقص في  النسبة  المقام  البسط
  النسبة

مقدار 
  النقص

  الغرامة
  )بالریال(

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

           اماتجمموع الغر
    

  
  توقيع المفوض بالبنك                                                                         

  
  
  
  
  

  )29(ملحق رقم 
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    نسبة كفاية السيولة                                       الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

  2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  
  
  
  

  ) 3(ج رقم ذنمو
  نموذج قيد غرامات مخالفة نسبة آفایة السيولة  

  م 200لشهر              
  
  
  

   ..............................................  :اسم البنك 
    :عدد أيام النقص

  ريـال                              :  جمموع الغرامات 
  

  -:اإليضاحات
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    

  
  

    
  توقيع المفوض بالبنك                                                                             

     
  
  

  

  )30(ملحق رقم 



-        -     
  النسبة االئتمانية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    

  2008مارس/ البنوك         
  لعاشرهاالطبعة     

  

  )1(نموذج رقم              
  احتساب النسبة االئتمانية نموذج                    

  20........../........./......لنهایة شهر 
  :...........................اسم البنك

  باأللف ریال                                                                                                            
رقم البند في الميزانية   انـــــالبي

  الشهریة 
  المبلغ 

      -:طـــــالبس
  صافي التسهيالت االئتمانية المباشرة - 1

 - للدیون المخصص الخاص - جمالي التسهيالت المباشرةإ(=     
  )المؤجلة اإلرباح –الفوائد المعلقة 

   105      
)- (20601  
)- (20605  
)- (20708  

  

  301010203  القبــــوالت - 2
3010203  

  

      مجموع البسط بعد الترجيح
      -:المقــــــام

    203  ودائع العمالء  - 1
      *االقتراض من البنوك الخارجية و أوراق الدین - 2
  202020103  **االقتراض من البنوك الخارجية  -أ

202020303  
  

    204  أوراق الدین -ب
وحًا منها صافي الموجودات الثابتة وصافي الملكية مطرحقوق  - 3

  ***االستثمارات
    

    Tier1(  20801(لكية محقوق ال -أ
                   الموجودات الثابته (  ي الموجودات الثابتةفصا -ب

  )بعد االستهالك
)- (107    

تث  -ج افي االس تثمارات إ(= ارات مص الي االس ص -جم  -المخص
  )احتياطي القيمة العادلة

)- (103  
)- (106   

20603  
20604  

2080201  
20709   

  

      مجموع المقام بعد الترجيح
  

                                     مجموع البسط 

                                                                                            مجموع المقام 
  ) Tier 1(من % 100بحد أقصى * 
  ) Tier 1(من %   50بحد أقصى * *

                                                           
 46/2006البند سالبة حسب التعميم  امن مقام النسبة اذا كانت نتيجة هذ) 3(يستبعد هذا البند  ***

 )31(ملحق رقم 

  %) 90قصى ألالحد ا% (= =
  

  توقيع المفوض بالبنك
 



-        -     
  النسبة االئتمانية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    

  2008مارس/ البنوك         
  لعاشرهاالطبعة     

  

 
 )32(ملحق رقم 

  

  جدول غرامات
  نسبة االئتمانيةالمخالفة 

  
  

  )الغرامات بالریال(
 مقدار التجاوز                 

  
  التجاوز عن

  نسبة المقررهلا 

  بالمليون ریال
  

-10  10-

100  

  فاآثر 1000  500-1000  100-500

-5 %  250  500  750  1000  1500  

5 %- 10%  500  750  1000  1500  2000  

10 %- 20%  750  1000  1500  2000  2500  

20 %- 30%  1000  1500  2000  2500  3000  

  3500  3000  2500  2000  1500  فاآثر% 30
  

    
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



-        -     
  النسبة االئتمانية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    

  2008مارس/ البنوك         
  لعاشرهاالطبعة     

  

  
  )33(ملحق رقم 

  
  )1(ذج رقم نمو

  نموذج احتساب النسبة االئتمانية 
  200/          لشهر        

  :............................................بنكاسم ال
  )المبلغ بااللف ریال(

إجمالي   أیام الشهر
التمویل /االئتمان
)1(  

المخصص 
الخاص 
والفوائد 
المعلقة 
واالرباح 

 )2(المؤجلة 

بسط النسبة 
)1 -2(  

النسبة   مقام النسبة
 %االئتمانية 

مقدار 
التجاوز 

بااللف (
  )ریال

مقدار 
الغرامة 

  )یالبالر(

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                المجموع
  
  

  توقيع المفورض بالبنك
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  النسبة االئتمانية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    

  2008مارس/ البنوك         
  لعاشرهاالطبعة     

  

  
  

                                
  )2(نموذج رقم  

  نموذج قيد غرامات  مخالفة                                             
  النسبة االئتمانية

  م 200  /        عن شهر   
  
  

   ..............................................  :اسم البنك 
   ........................................  :عدد أيام التجاوز
     .......................................  :  جمموع الغرامات

  -:اإليضاحات
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................        
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    

  

  
  

  توقيع المفوض بالبنك
  
  

  

 )34(ملحق رقم 



  
  لجاري مدين إلى االئتمان نسبة ا                            الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    
  

   2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

            
  
  
  

  جدول غرامات 
  مخالفة نسبة الجاري مدين إلى إجمالي التسهيالت

  
  )الغرامات بالريـال(

 بامللــــــيون ريـــــــال مقدار التجاوز
 التجاوز عن
 النسبة املقررة

   فأكثر 500  500- 100  50-100 10-50 10-

     - 5   %  250 500 750  1000  1500   
5%- 10%  500 750 1000  1500  2000   
10% -15 %  750 1000 1500  2000  2500   
15% - 20%  1000 1500 2000  2500  3000   

   3500  3000  2500 2000 1500  فأكثر% 20
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )35(ملحق رقم 



  
  لجاري مدين إلى االئتمان نسبة ا                            الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    
  

   2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  
  

  )1(نموذج رقم 
  

  نموذج احتساب نسبة الجاري مدين إلى إجمالي التسهيالت
  م 200    /لشهر      

        ..........................  :اسم البنك 
  )املبالغ باأللف ريـال (                                         ..............................  :التاريخ 

  أيام الشهر
     )1 (        )2( )3(       

التسهيالت اجلاري مدين
 املباشرة

 %النسبة
)1/2( 

التجاوز عن   مقدار التجاوز
  النسبة املقررة

  مقدار الغرامة 
  )بالريـال(

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

    اجملموع 
    

  توقيع المفوض بالبنك                                                                                        

  
  

  )36(ملحق رقم 



  
  لجاري مدين إلى االئتمان نسبة ا                            الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

    
  

   2008مارس / البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  

  )2(نموذج رقم 
  

  نموذج قيد غرامات  مخالفة 
  االئتمانية نسبة الجاري مدين إلى إجمالي التسهيالت

  م 200عن شهر              
  

    ..............................................  :اسم البنك 
    ......................................  :عدد أيام التجاوز

  ريـال   .....................................  :مجموع الغرامات 
  

  -:اإليضاحات 
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    

    
  
  
  
  
  
  
  

  توقيع المفوض بالبنك
  
  
  
  
  

  )37(ملحق رقم 
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  االستثمارات لصالح البنك والسياسات                                   الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   ك االسالميةالتمویلية للبنو                                                                                                  
       

   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  
  

  
  ) 1( نموذج رقم 

  *نموذج احتســـاب نسبة إجمالي التمویل الدولي 
  م 200........... لشـــــهر  

  
        .................................  :عدد أيام التجاوز  .................................................    :اسم البنك 

      من ودائع العمالء% 70: احلد األقصى 
  )املبلغ باأللف ريـال( 

 )1( أیام الشهر
  حجم التعامل

 إلى)1(نسبة
  ودائع العمالء

)2(  
  اوزمقدار التج

)3(  
التجاوز عن النسبة 

  المقررة

مقدار 
  الغرامة

  )بالریال(
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

       جمموع الغرامات
  بامليزانية الشهرية 5/2إمجاىل البند  *  

    א  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 38( ملحق رقم 
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  االستثمارات لصالح البنك والسياسات                                   الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   ك االسالميةالتمویلية للبنو                                                                                                  
       

   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  
  

  
  

  

  ) 2( منوذج رقم                                                         
  نموذج قيد غرامات مخالفة نسبة إجمالي التمويل الدولي

  م 200 /           لشـــــــهر 
  

       ..............................................................   :اسم البنك 
               :عدد أيام التجاوز
  ريـال   :جمموع الغرامات 

  
  -:اإليضاحات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
  
  
  
  
  

  لمفوض بالبنكاتوقيع 
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  االستثمارات لصالح البنك والسياسات                                   الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   ك االسالميةالتمویلية للبنو                                                                                                  
       

   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  
  

  
  )3(نموذج رقم                       

  ي العقارات وف) استثمار متداول(نموذج احتساب نسبة االستثمار في العقارات 
   200/   000لشهر  والعقارات الغراض استعمال البنك الخاص )التأجير/االتجار(واألصول األخرى لغرض

א א0000000000000:א א40٪:א א
א(000000000:א )א

إجمالي   شهرام الأی
)1(  

االتجار 
  التأجير/

النسبة إلى 
رأس المال 
  واالحتياطيات

الزیادة 
عن 
  النسبة

مقدار 
  التجاوز

إجمالي 
  التأجير

النسبة إلى 
رأس المال 
  واالحتياطيات

الزیادة عن 
  النسبة

مقدار 
  التجاوز

مقدار 
الغرامة 
  بالریال

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

    جمموع الغرامات
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   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  
  

       
  ) 4( نموذج رقم                                                          

  
  نموذج قيد غرامات مخالفة نسبة االستثمار في العقارات 

  )المتاجرة/االيجار(استثمار متداول وفي العقارات واألصول األخرى بغرض
  م 200........... لشــــــــهر  

  
         ..............................................................   -:اسم البنك 

               ................................................... -:عدد أيام التجاوز
  ريــال  ........................................................-:جمموع الغرامات

  
              - :االیضاحات
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  جدول غرامات مخالفة
  نسبة إجمالي التمویل الدولي 

  
  )الغرامات بالريـال(

 مقدار التجاوز
  التجاوز

  عن النسبة
 املقررة

  بامللـــــيون ريــــــال
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   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  
  

  
  

  
  
  
  نسبة االستثمار  جدول غرامات مخالفة

   واألصول األخرى في العقارات
  )المتاجرة/االيجار(بغرض

  )الغرامات بالريـال(                                                          

 
  
  

  

  مقدار التجاوز
  التجاوز

  عن النسبة
 املقررة

 بامللــــــيون ريـــــال
 

 - 10  
 

10 -100  
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500 -1000  
   
 فأكثر 1000

5% 500 1000 1500  2000  2500  
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30%- 50 %  2500 3000 3500  4000  4500  
  5000  4500  4000 3500 3000  فأكثر50%
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  2008مارس/ البنوك 
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  )2(نموذج رقم 

  
  مخالفة نسبة الموجودات نموذج قيد غرامات

  المطلوبات بالعمالت األجنبية/بالعمالت األجنبية 
  م 200      /  لشهر                                                                             

  
    ...............................................................  :اسم البنك 

    ................................................................:عدد أیام النقص

  ریـال  ................................................: مجموع الغرامات
  

  -:اإليضاحات 
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................      
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
  ..........................................................................................................................................................    
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  )1(نموذج رقم 
  

  المطلوبات بالعمالت األجنبية/العمالت األجنبيةنموذج احتساب نسبة الموجودات ب
  م  200لشهر            

        .............................  :اسم البنك 
  )املبالغ باأللف ريـال (

  مقدار    المطلوبات  الموجودات  
بالعمالت   أیـــــــام الشهر

  األجنبية
  بالعمالت
  األجنبية

  النقص في  النسبة
  %النسبة

  الغرامة  مقدار النقص
  )بالریال(

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

           مجموع الغرامات
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  2008مارس/ البنوك 
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  جدول غرامات

  مخالفة نســــــــــــــــــــــــبة
  )ت بالريــالالغراما(                  األجنبيةبالعمالت المطلوبات /األجنبيةبالعمالت الموجودات 

  مقدار النقص      
  النقص عن

 النسبة المقررة

  بالملــــــــــــيون ریــــــــــال                               
  فأآثر 1000  1000ـــ500  500ـــ250 250ـــ50 50ـــ5 5ـــ

  2000  1500  1000  750  500  250  %   5 ـــ     

  2500  2000  1500  1000  750  500  %10 ـــ5%

  3000  2500  2000  1500  1000  750  % 20ـــ% 10

  3500  3000  2500  2000  1500  1000  %30 ـــ% 20

  4000  3500  3000  2500  2000  1500  %50 ـــ% 30

  5000  4000  3500  3000  2500  2000  فأآثر% 50
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            تعليمات تخص اعضاء مجلس االدارة                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثنيالباب 

  

  2008مارس/البنوك          
  العاشرهالطبعة     

  
  

  
  

  )1(مرفق رقم ..........................................                                                                            :  اسم البنك 
 استبيان شخصي للمرشح لعضویة مجلس اإلدارة أو المساهم الرئيسي

  ......................................................................................................................................:االسم ) 1
  ....................................................................................................................................:الجنسية) 2
  : .........................................................................................................وطبيعة اعمالها الحاليةالوظيفة )3
  .......:............................................................................................................العنوان الحالي في قطر) 4
  ...: ...........................................................................................................................العنوان الدائم) 5
  ..................................................................................................................... :تاریخ ومكان الميالد) 6
   ..............................................................................................................:المؤهل العلمي والتخصص) 7
  .............................................................:.............................................................الخبرات االخرى) 8
 النعم استبيان 
إذا آانت اإلجابة ( األمانة أوة بالشرف لن صدر ضدك حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخأهل سبق  -9

 )بنعم اذآر التفاصيل
  

10
- 

إذا .( الغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائيهل سبق ان آنت عضوًا في مجلس ادارة اومدیر في أي شرآة 
  ).بنعم اذآر التفاصيل ، آانت االجابة

  

11
- 

  هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك   
 )                      إذا آانت اإلجابة بنعم اذآر التفاصيل (

  

12
-  

بتوجيهات أو ) عند انتخابك(هل ترشيحك لعضویة ملجس االدارة أو تأدیة واجباتك في عضویة مجلس االدارة 
  ). بنعم اذآر التفاصيلإذا آانت االجابة .  .( تعليمات من أي شخص

  

13
-  

 تحتفظ بعالقة عمل مع البنك المرشح لعضویة)  15، 14(هل الشرآات المدرجة في االجابة على السؤالين 
  ). بنعم اذآر التفاصيلإذا آانت االجابة .(  .مجلس إدارته

  

  اذآر اسم الشرآات التي لك عالقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارتها خالل الخمس سنوات الماضية مع ذآر  طبيعة العالقة -14
    .....................................................................................................................  :والفترة 

      ..............................................      
      ..............................................    

  )زوجة واوالد (ك مع أفراد عائلتك المقربيناذآر اسم الشرآات التي أنت حاليًا عضو في مجلس إدارتها أو تمتل  -15
  :من األصوات %  5ما یزید عن  (        

      .................................................      ......................................................................    
      .................................................      ......................................................................    
  

ور علمي        أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة آاملة وصحيحة وأتعهد بإخطار مصرف قطر المرآزي ف
  .بأي تغيير یحدث على هذه البيانات

       ..…………………………………: االسم 
  ……………………………………: لتوقيعا

  ……………………………………:التاریخ
                                                                       

 توقيع المفوض بالبنك                                                                                                  
  

 .إلثبات الشخصية) صوره منها( تزويد املصرف بأوراق ومستندات ثبوتيه يرجى  *
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       ضاء مجلس االدارةتعليمات تخص اع                          الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

  
   2008ارسم/ البنوك 

  لعاشرهاالطبعة   
  

  
  )1(نموذج رقم 

  
  مجلس إدارة بنك جدولة دین عضـــو

   موضوع تحت التسویة
  ........................................:التاريخ

  ..................................:اسم البنك 
  ...............................:الرقم السري

    ..............................................................    ....................  :اسم عضو جملس اإلدارة  )1
    ..............................................................    ..........  :يف البنك  عدد األسهم اليت ميتلكها  )2
    ..............................................................    .......................  :القيمة االمسية للسهم   )3
    ..............................................................    ................  : القيمة السوقية هلذه األسهم  )4

  0) يذكر املصدر الذي استقى منه البنك القيمة السوقية(
    .............................  :تاريخ التعيني   )5

  )املبالغ باأللف ريال قطري(   
  م200:      /    /    تاريخ بدء التعامل   )6
  غري مباشر  مباشر  :قيمة آخر ائتمان ممنوح  ) 7

   000  00000  
  000  00000  

    ...................................................................  :رصيد الدين عند وضعه حتت التسوية )     8
  م200:          /       /        تاريخ وضع الدين حتت التسوية )       9

    .........................................................................  -:معدل الفائدة احملتسبة ابتداء من تاريخ التسوية       )10
    ....................................................................  *يمة الفوائد اليت خسرها البنك أو املتوقع خسارهتا ق         )11
  )م200/  /     حىت تاريخ    :                                                                          (رصيد الفوائد املعلقة         )12
  )م200/  /     حىت تاريخ    :                                                 (رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها        )13
      ...............................................................................................  :يمة املبلغ املراد إعدامه ق        )14
      ..............................................................................  :أنواع الضمانات احلالية وقيمتها السوقية         )15

    ..........................................................................................................    
    ..........................................................................................................    
    ..........................................................................................................    

  
  
  
  

  

                                                           
  د بمعدالت تقل عنهي قيمة الفوائد التي تم التوقف عن احتسابها على الدين أو الفرق الناتج عن احتساب فوائ *
 0المعدالت المحددة من قبل المصرف المركزي أو تقل عن المعدالت العالمية السائدة *
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  )1(تابع منوذج رقم 
  
    ................................................................  :اإلجراءات اليت اختذها البنك لتحصيل املديونية   )16

   ....................................................................................................................................    
   ....................................................................................................................................    
   ....................................................................................................................................    
   ....................................................................................................................................    
   ....................................................................................................................................    
   ....................................................................................................................................    

  ......../....................../..بتاريخ الوضع املايل للعضو حسب آخر تقرير مايل للبنك   ) 17
     ....................................................................................................................................    
     ....................................................................................................................................    
     ....................................................................................................................................    
     ....................................................................................................................................    
     ....................................................................................................................................    
     ....................................................................................................................................    
     ....................................................................................................................................    

  
  

  
  
  توقيع رئيس مجلس إدارة البنك              

      
            

  
  
  
  
  
  
  
  

  0نرفق صورة من اتفاقية التسوية املربمة بني البنك والعضو 
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   2008ارسم/ البنوك 

  لعاشرهاالطبعة   
  

  
  
  

  )2(نموذج رقم 
  جدولة  ديــــن

  شركة يمتلكها عضو مجلس إدارة بنك
   ين موضوع تحت التسويةأو يشارك بها مع آخر

    ..............................  :التاريخ    
    ..........................  :اسم البنك     
    ........................  :الرقم السري    

    ..............................................................    ...................  :املؤسسة /اسم الشركة 
    ..............................................................    .......  :املؤسسة /الوضع القانوين للشركة  

    ..............................................................    ....................  :رقم السجل التجاري 
    ..............................................................    ..........................  :الشكل القانوين 

  *حدود مسؤولية الشريك   نسبة مشاركته  جنسيته  :اسم الشريك 
1-  ....................................................................................................    
2-  ....................................................................................................    
3-  ....................................................................................................    
4-  ....................................................................................................    
5-  ....................................................................................................    
    ..........................................................................:إلدارة اسم عضو جملس ا  )1
    ........................................................  :عدد األسهم اليت ميتلكها العضو يف البنك    )2
    ...........................................................................  :القيمة االمسية لألسهم    )3

  **: القيمة السوقية هلذه األسهم)    4
  )املبالغ باأللف ريال قطري(             م   200:      /    /    تاريخ بدء التعامل   )5
  غري مباشر            مباشر  :قيمة آخر ائتمان ممنوح  ) 6

  000000اعتمادات  -1  000000  خصم -1  
  0000000قبوالت   -2  00000  جاري مدين -2  
    0000000كفاالت  -3  00000  قروض -3  

    ........................................................  :رصيد الدين عند وضعه حتت التسوية   )7
  م 200:          /       /        تاريخ وضع الدين حتت التسوية   )8
  

                                                           
  هل يكفل التسهيالت بصفته الشخصية أم ال ؟   *

  0يذكر املصدر الذي استقى منه البنك القيمة السوقية   **
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   2008ارسم/ البنوك 

  لعاشرهاالطبعة   
  

  
  
  

  )2(تابع منوذج جدول رقم 
    )يال قطرياملبالغ باأللف ر(

    .............................................  -:معدل الفائدة احملتسبة ابتداء من تاريخ التسوية   )9
   ..........................................  *قيمة الفوائد اليت خسرها البنك أو املتوقع خسارهتا    )10
  )م200/  /     حىت تاريخ    :                                     (رصيد الفوائد املعلقة    )11
  )م200/  /     حىت تاريخ    :              (رصيد خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها    )12
    ................................................................    :قيمة املبلغ املراد إعدامه    )13

    ..................................................  : أنواع الضمانات احلالية وقيمتها السوقية   )14
    .............................................  :اإلجراءات اليت أختذها البنك لتحصيل املديونية   )15

    ...........................................................................................    
     ....  :م200/   /       الوضع املايل للعميل حسب آخر ميزانية معتمدة ومقدمة من العميل بتاريخ)      16

    .............................................................................................    
    .............................................................................................    

  م200/  /   الوضع املايل لكل شريك على حده حسب آخر تقرير مايل للبنك بتاريخ     )  17
    .............................................................................................      
    .............................................................................................    
    .............................................................................................    
    .............................................................................................    

  م200/  /    أمساء الكفالء ووضعهم املايل حسب آخر تقرير مايل للبنك بتاريخ      )  18
   :  ...........................................................................................    
    

  
  توقيع رئيس مجلس إدارة البنك              

       
  
  

  0نرفق صورة من اتفاقية التسوية املربمة بني البنك والعضو 

                                                           
رق الناتج عن احتساب فوائد بمعدالت تقل عن المعدالت المحددة من قبـل  هي قيمة الفوائد التي تم التوقف عن احتسابها على الدين أو الف *

  0المصرف المركزي أو تقل عن المعدالت العالمية السائدة
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   2008ارسم/ البنوك 

  لعاشرهاالطبعة   
  

  
  
  
  

  
  )50(ملحق رقم 

  )2(مرفق رقم                                                                                                                                                           

  رتعهد وإقــــرا
  مصرف قطر المرآزي/ السادة 

مصرف /أنا املوقع أدناه عضو جملس إدارة بنك 
:0000000000000000000000  

  :أقر بأين 
بإنشـاء   2006لسنة ) 33(من املرسوم بقانون رقم ) 74(أطلعت على أحكام املادة  - أ

  :مصرف قطر املركزي واليت نصت على 
ية عن اخلسائر واألضـرار  أعضاء جملس اإلدارة واملديرون يسألون بصفة شخص" 

تعمدهم اإلضرار هبـا أو إمهـاهلم أو   أو تصيب الغري نتيجة  املؤسسة املاليةاليت تصيب 
تقصريهم، أو إخفائهم أو تقدميهم معلومات خاطئة أو مضللة سـواء للمسـامهني أو   
للمصرف، وتكون املؤسسة املالية مسؤولة بالتضـامن معهـم عـن تلـك اخلسـائر      

  0"واألضرار
  ) :75(نص املادة وعلى 

على جملس إدارة املؤسسة املالية واملديرين التنفيذيني ومراقيب احلسابات إخطـار    
ملؤسسـة املاليـة أو   املصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على مسعـة ا 

  .مركزها املايل
  ) :82(وعلى نص املادة 

تشـاري  حيظر على أعضاء جملس إدارة وموظفي ومـراقيب حسـابات ومس  "  
املؤسسات املالية اإلفضاء بأي معلومات تتعلق بأي عميل إال مبوافقة كتابية مسبقة منه، 
أو بناًء على نص يف القانون، أو أمر أو حكم قضائي، ويظل هذا احلظر سـارياً بعـد   

  ".انتهاء خدمة األشخاص املشار إليهم
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   2008ارسم/ البنوك 

  لعاشرهاالطبعة   
  

ذين انتهت خدماهتم ويسري هذا احلظر على االشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة ال
  .قبل تاريخ العمل هبذا القانون

  
  )05(ملحق رقم تابع 

  
ويظل هذا احلظر سارياً بعد انتهاء خدمة األشخاص املشار إليهم مبا ال يتعـارض مـع    -  ب

 .بشأن مكافحة غسل األموال 2002لسنة  28من القانون رقم ) 5،4(أحكام املادتني 
بشأن مصرف قطر املركـزي   2006لسنة ) 33( وأتعهد بأن ألتزم مبرسوم بقانون رقم -ج

  .اليت يصدرها التنفيذية وبالتعليمات
وألتزم باحلدود املسموح هبا يف التسهيالت االئتمانية لعضو جملس اإلدارة، وأن تكون تلك  -د

  .التسهيالت مغطاة بضمانات كاملة وفق تعليمات مصرف قطر املركزي
  

ها أي قانون آخر، تطبق العقوبات املنصوص عليها مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص علي
  .يف هذا الفصل على اجلرائم املبينة به اليت ترتكب باملخالفة ألحكام هذا القانون

  
  
  
  

      ...............................    :االسم     

    ...............................    :التوقيع    

    ...............................    :التاریخ     
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  مصرف قطر املركزي
  ادارة االشراف املصريف

  
  ………………………………: بنك 

  والموظفين الرئيسيين الرئيس التنفيذي/ استبيان شخصي لتعيين مدیر عام          
 

  ………………………………………………………………………...…:االسم ) 1

  .........................................................................………………………:الجنسية) 2

  ………………………………………………………… ........….…:الوظيفة المرشح لها)3

  ……………………………………………………………..…:العنوان الحالي في قطر) 4

  :....................................................................................................العنوان الدائم) 5

   .……………………………………………………………….… :كان الميالدتاریخ وم) 6

  ……………………………………………...................……: المؤهل العلمي والتخصص) 7

  :........................................................................الوظيفة الحالية وجهة العمل وتاریخ التعيين ) 8

  ):................................................................خالل عشر سنوات(الوظائف السابقة وجهة العمل ) 9

  :................................................................................................الخبرات االخرى) 10

                          ................................................................................................  
  

 النعماستبيان 
ن    11 ع أي عضو م ة أو صداقة م ة أو قراب ك عالق ك أو أقارب راد عائلت د أف ك أو ألح د ل ل توج ه

ي  أو المدراء التنفيذیين  أعضاء مجلس اإلدارة  نعم    ( أو أي مدیر بالبنك المعن ة ب إذا آانت اإلجاب
 ) .  اذآر التفاصيل

  

إذا آانت اإلجابة بنعم (هل سبق لك أن عملت في شرآة الغي ترخيصها أو صفيت بحكم قضائي 12
 ) اذآر التفاصيل

  

  هل سبق أن صدر ضدآم حكم بالحبس في أي بلد الرتكابك جریمة مخلة بالشرف أو األمانة 13
  ) . اذآر التفاصيلإذا آانت اإلجابة بنعم(

  هل سبق أن أعلنت إفالسك أو توقفت عن سداد دیونك أو قمت بإجراء تسویة لجدولة دیونك   14
 )                      إذا آانت اإلجابة بنعم اذآر التفاصيل (

  

ة          15 ة أي مهن ن ممارس ك م ل أو منع ن العم لك م بق فص ل س ر    (ه نعم اذآ ة ب ت اإلجاب إذا آان
  ) صيلالتفا
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  )51(تابع ملحق رقم                                                                                             
  
  
  

ور        د بإخطار مصرف قطر المرآزي ف أقر بأن البيانات الواردة في إجاباتي على األسئلة آاملة وصحيحة وأتعه
  .بياناتعلمي بأي تغيير یحدث على هذه ال

  
  

       ..…………………………………: االسم 
  ……………………………………: التوقيع
  ……………………………………:التاریخ

  
  
  
  

  توقيع المفوض بالبنك                                                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 .إلثبات الشخصية) صوره منها( ه يرجى تزويد املصرف بأوراق ومستندات ثبوتي *
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Name of Bank: 
 

 INVESTMENT PRODUCT SUMMARY 
1 Investment Product name  

2 Investment type e.g. open ended fund, closed ended fund, unit trusts, 
Bonds, EMTN, FX, shares etc 

 

3 Investment risk level i.e. low, medium or high risk   

4 Name of Principal Issuer and Country of registration  

5  
Regulatory Agency / Body 

 

6 Bank’s Position or Responsibility to the customers as described in 
the agreements between the Bank and the customer and the Bank 
and the third party : Is the bank: 

 

          an issuer  
          a manager or part of management  
          a distributor  
          a financial/sharia adviser  

          a guarantor for capital or minimum return   

7 If the Bank is a guarantor, does the Bank have a back-to-back 
guarantee agreement with a third party? If answer is yes, state: 

 

 Name of Guarantor (third party) + L/T credit rating by S&P and 
Moodys 

 

8 Percentage (%) of Capital or minimum return guaranteed, if any   

9 Total Capital invested by customers and total number of customers as 
of date of this report 

 

10 Cumulative Rate of return and average annual rate of return as of 
date of this report. If the rates are not available, list the most recent 
available rates and date of valuation 

 

11 Frequency of Valuation and Reporting, e.g. daily, weekly, monthly, 
quarterly etc 

 

12  
Term (yrs) + Maturity Date 

 

13  
Rate of Charges and fees 

 

14 Early Redemption terms and conditions, if possible to redeem prior to 
maturity 

 

  

  )52(ملحق رقم 
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 INVESTMENT PRODUCTS REGISTER    
 Bank's Responsibility: Management  

S/N Name of product Name of Principal Issuer Total 
Capital 

Invested 
US$ 

% of Capital 
Guaranteed 

Name of Guarantor 

  
  
  
  
  
  
  
   

       Total      

 Bank's Responsibility: Marketing  
S/N Name of product Name of Principal Issuer No. of Customers Total 

Capital 
Invested 

US$ 

% of Capital 
Guaranteed 

Name of Guarantor

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 Total  

  

  )53(ملحـــق رقم

NO. Of 
customer  
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  نموذج طلب تعيين مراقب الحسابات القانوني    
  ....................................لبنك

  :......................................................................أسم مراقب احلسابات
  (          )يدجتد(         )                  نوع الطلب                           تعيني جديد

  :السنة املالية موضع الطلب
  ):...................................مبا فيها سنة التعيني(عدد سنوات التجديد للتدقيق على البنك

 :......../........../.......تاريخ آخر تعيني او جتديد بالبنك
  

  :عالقة مراقب الحسابات مع البنك
  ال               نعم             الشركاء او املدققني به يف البنك املعين؟  هل يساهم املكتب او احد) 1(

  .يف حالة نعم تذكر او ترفق التفاصيل     
  
  
  
  
  
أو ققني بـه أي عمـل فـين أو أدارى    هل ميارس مكتب مراقب احلسابات أو أحد الشركاء أو املد) 2(

  ال     نعم                        استشاري بالبنك؟  
  .يف حالة نعم تذكر التفاصيل   

  
  
  
  
  

هل ميارس مكتب مراقب احلسابات أو أحد الشركاء أو املدققني به أي عمل فين أو أداري أو استشاري ) 3(
  ملصلحة أحد أعضاء جملس اإلدارة أو كبار املسؤولني به أو شركاهتم  اخلاصة؟  

  نعم                                  ال      
    
  .يف حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل 

  
  
  
  
  
هل توجد عالقة قرابة من أي درجة بني أحد الشركاء أو املدققني باملكتب وبني أعضاء  جملس إدارة البنك ) 4(

  وكبار املسؤولني به؟ 
      نعم                           ال       

  .يف حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل  
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   2008مارس/ البنوك 
لعاشرهاالطبعة   

  
  

تسهيالت ائتمانية   اتباحس به أو القارهبم من الدرجة األوىل ل يوجد للمكتب أو أحد الشركاء أو املدققنيه) 5(
  .أو ودائع لدى البنك

  ال    نعم                                            
  . يف حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل  
  
  
  
  
  
ب احلسابات أو أحد الشركاء أو املدققني به أي عالقات أو أعمال أو صفقات مع هل يوجد ملكتب مراق) 6(

البنك أو أحد أعضاء جملس إدارة البنك أو املسؤولني به هلا تأثري على حياد أو استقالل عمليـة التـدقيق   
  . على البنك

  نعم                            ال     
  .ليف حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصي     
  
  
  
  
  

يف حالة تدقيق حسابات البنك يف هذه السنة أو السنوات السابقة، هل واجهت مراقـب احلسـابات أي   ) 7(
معوقات أو صعوبات  أو عوامل أثرت على حصوله على مجيع البيانات واملعلومات واملستندات الالزمـة  

ه يف إبداء رأيـة وفقـا لنتـائج    المتام عملية التدقيق على النحو املطلوب أو أثرت على حياده واستقالليت
  التدقيق؟

  نعم                              ال        
  .يف حالة نعم تذكر أو ترفق التفاصيل  
  
  
  
  

وميثله يف قطر الشريك واملسـؤول األول  ................................أقر أنا مكتب مراقب احلسابات    
حة مجيع املعلومات املقدمة هبذا الطلب وأتعهد بإعالم مصرف قطـر  بص............................السيد

  . املركزي بأية تغيريات جوهرية تطرأ على البيانات املذكورة خالل فترة تعييين يف البنك
  
  
  توقيع المقر                                      
  
  

  .................................التوقيع            ختم المكتب

 تابع ملحق رقم (54)
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  )55(ملحق رقم 

  
  تعهد وإقــــرار

  مصرف قطر المرآزي/ السادة 
 :مصرف /بنك املوظف يف  :أدناه أنا املوقع

000000000000000000000000  
  :أقر بأين 

بإنشـاء   2006لسنة ) 33(من املرسوم بقانون رقم ) 74(أطلعت على أحكام املادة   - أ
  :مصرف قطر املركزي واليت نصت على 

رة واملديرون يسألون بصفة شخصية عن اخلسائر واألضـرار  أعضاء جملس اإلدا" 
تعمدهم اإلضرار هبـا أو إمهـاهلم أو   أو تصيب الغري نتيجة  املؤسسة املاليةاليت تصيب 

تقصريهم، أو إخفائهم أو تقدميهم معلومات خاطئة أو مضللة سـواء للمسـامهني أو   
تلـك اخلسـائر   للمصرف، وتكون املؤسسة املالية مسؤولة بالتضـامن معهـم عـن    

  0"واألضرار
  ) :75(وعلى نص املادة 

على جملس إدارة املؤسسة املالية واملديرين التنفيذيني ومراقيب احلسابات إخطـار    
املصرف فوراً عند حدوث أي أمر قد يهدد أو يؤثر على مسعـة املؤسسـة املاليـة أو    

  .مركزها املايل
  ) :82(وعلى نص املادة 

رة وموظفي ومـراقيب حسـابات ومستشـاري    حيظر على أعضاء جملس إدا"  
املؤسسات املالية اإلفضاء بأي معلومات تتعلق بأي عميل إال مبوافقة كتابية مسبقة منه، 
أو بناًء على نص يف القانون، أو أمر أو حكم قضائي، ويظل هذا احلظر سـارياً بعـد   

  ".انتهاء خدمة األشخاص املشار إليهم
هذا احلظر على األشخاص املذكورين يف الفقرة السابقة الذين انتهت خدماهتم ويسري 

  .قبل تاريخ العمل هبذا القانون
ويظل هذا احلظر سارياً بعد انتهاء خدمة األشخاص املشار إليهم مبا ال يتعـارض مـع     -  ب

 .بشأن مكافحة غسل األموال 2002لسنة  28من القانون رقم ) 5،4(أحكام املادتني 
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  )55(ملحق رقم تابع 

  
بشأن مصرف قطر املركـزي   2006لسنة ) 33(وأتعهد بأن ألتزم مبرسوم بقانون رقم  -ج

  .اليت يصدرها التنفيذية وبالتعليمات
  

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، تطبق العقوبات املنصوص عليها 
  .ملخالفة ألحكام هذا القانونيف هذا الفصل على اجلرائم املبينة به اليت ترتكب با

  
  
  
  

      ...............................    :االسم     

  :   .................................الوظيفة    

    ...............................    :التوقيع    

    ...............................    :التاریخ     
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 التعليمات الفنية الخاصة بملفي التسهيالت والضمانات
 

 هيكل ملف التسهيالت
Facilities Flat File Structure 

Tables (1-1), (1-2) and (1-3) show the structure of the text file that banks will send monthly to 
QCB for credit facilities 
Header 
 

Column Serial Column Description Column Format 
Column 
Reference 

1 Header HD (Fixed)  
2 Table ID RSK01  (Fixed)  
3 Bank Code Number  Table (2) 
4 Year Number (4)   
5 Month Char (2)  

 
Table (1-1) 

Body 
Column 
Serial 

Column Description   Column Format 
Column 
Reference 

1 Start of Line SOL (Fixed)  
2 Secret No. Number  
3 Customer Classification Number Table (3) 
4 Discounted Bills Code 

 اوراق خمصومة
Number Table (4) 

5 Approved 9999999999  
6 Used 9999999999  
7 Overdraft Code            جاري مدين Number Table (4) 
8 Approved 9999999999  
9 Used 9999999999  
10 Loans Code                   قروض Number Table (4) 
11 Approved 9999999999  

 
 

  ) 56( ملحق رقم 
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12 Used 9999999999  
13 Negotiation Bills Code 

    بوالص اعتمادات
Number Table (4) 

14 Approved 9999999999  
15 Used 9999999999  
16 Other direct Facilities Code 

 تسهيالت مباشرة اخرى
Number Table (4) 

17 Approved 9999999999  
18 Used 9999999999  
19 Letter of Credit         إعتمادات مستندية    Number Table (4) 
20 Approved 9999999999  
21 Used 9999999999  
22 Acceptances Code                قبوالت Number Table (4) 
23 Approved 9999999999  
24 Used 9999999999  
25 Tender Bid Bonds Guarantees 

Code 
 تقدمي عطاءاتكفاالت

Number Table (4) 

26 Used 9999999999  
27 Performance Bonds Guarantees 

Code 
 كفاالت حسن تنفيذ

Number Table (4) 

28 Used 9999999999  
29 Advance Payments Guarantees 

Code 
 كفاالت ضمان دفعات مقدمة

Number Table (4) 

30 Used 9999999999  
31 shipping Guarantees Code 

 كفاالت شحن
Number Table (4) 

32 Used 9999999999  
33 Guarantees against credit facilities 

Code 
 كفاالت لضمان تسهيالت

Number Table (4) 

34 Used 9999999999  
35 Other Bank Guarantees Code 

 كفاالت بنكية اخرى
Number Table (4) 

36 Used 9999999999  
37 Total Guarantees Code 

 الكفاالت امجايل
Number Table (4) 

38 Approved 9999999999  
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39 Other Indirect Facilities Code 

 تسهيالت غري مباشرة أخرى
Number Table (4) 

40 Approved 9999999999  
41 Used 9999999999  

 
Table (1-2) 

Footer 
 

Column 
Serial Column Description Column Format 

Column 
Reference 

1 Footer FT (Fixed)  
2 No Of Records Number   

 
Table (1-3) 

Banks and finance co. Codes 
 رمـوز البنـوك

Bank & 
F.CO. 
Code 

Bank Name (English) Bank Name (Arabic) 

1 Qatar National Bank بنك قطر الوطين 
2 The Commercial Bank of Qatar البنك التجاري القطري 
3 Doha Bank  بنك الدوحة 
4 Qatar Islamic Bank اإلسالمي قطر مصرف 
5 Al Ahli Bank  األهلي البنك  
6 Qatar International Islamic Bank اإلسالمي الدويل قطر بنك 
7 Arab Bank Limited احملدود العريب البنك 
8 Al Mashreq Bank املشرق بنك 
9 Standard Chartered Bank بنك تشارتردد ستاندر 
10 International bank of Qatar  قطر الدويل  بنك  
11 HSBC اتش اس يب سي  
12 United Bank  Ltd. يونايتد بنك 
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13 Bank Saderat Iran بنك صادرات إيران 
14 BNP Paribas ان يب باريبا.يب 
15 Qatar Industrial Development Bank بنك قطر للتمنية الصناعية 
17 Masraf AL Rayam مصرف الريان  
18 AL Khaliji Bank اخلليج كبن  
50 First Financial CO. الشركة االوىل للتمويل 
51 Qatar Financial house بيت التمويل القطري 

 

Table (2) 
 

Customer Classifications Codes 
نيـف العمــالءرمـوز تص  

 

Code Description (ARB) Description (ENG) 
 Excellent ممتاز 1
  Standard/ satisfactory عادي 2
 Substandard watch دون املستوى 3
 Doubtful مشكوك يف حتصيله 4
 Bad Debts رديء 5
 

Table (3) 
Facility type Codes 
 رمـوز أنـواع التسـهيـالت

 

Code Description (ARB) Description (ENG) Notes 
 Discounted Bills Direct Facilities أوراق خمصومة 1
 Overdraft Direct Facilities جاري مدين 2
 Loans Direct Facilities قروض 3
 Negotiation bills Direct Facilities بوالص اعتمادات 4
 Other Direct Facilities Direct Facilities تسهيالت مباشرة أخرى 5
 Letter of Credit Indirect Facilities اعتمادات مستندية 6
 Acceptances Indirect Facilities قبوالت 7
 Total Guarantees Indirect Facilities إمجايل الكفاالت 8
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 Tender bid Bonds Guarantees Indirect Facilities كفاالت تقدمي عطاءات  801
 Performance Bonds Guarantees   Indirect Facilities كفاالت حسن تنفيذ 802
 Advance Payments Guarantees Indirect Facilities كفاالت ضمان دفعات مقدمة 803
 Shipping Guarantees Indirect Facilities كفاالت شحن 804
 Guarantees against credit facilities Indirect Facilities كفاالت لضمان تسهيالت 805
 Other Bank Guarantees Indirect Facilities كفاالت بنكية اخرى 806
 Other Indirect Facilities Indirect Facilities مباشرة غري أخرى تسهيالت 9
 

Table (4) 
 

Example: 
HD,RSK01,3,2002,01 
LN,100,1,1,200,50,2,200,50,3,200,50,4,200,50,5,200,50,6,200,50,7,200,50,801,50,802,50,803,50,804,50,805,50,
806,50,8,400,9,200,50 
 

LN,101,1,1,300,70,2,300,70,3,300,70,4,300,70,5,300,70,6,300,70,7,300,70,801,50,802,50,803,50,804,50,805,50,
806,50,8,500,9,300,70 
FT,2 
EOF 
The above example represents facilities text file for Doha bank (3) for two secret numbers (100,101) as it’s in Jan 
2002.  (This is not a real data) 
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Guarantees Flat File Structure 

 هيكل ملف الضمانات
 
Tables (5-1), (5-2) and (5-3) show the structure of the text file that banks will send monthly to QCB for customer 
guarantees. 
 

Header 
 

Column 
Serial 

Column Description Column Format 
Column 
Reference 

1 Header LN (Fixed)  
2 Table ID RSK02  (Fixed)  
3 Bank Code Number  Table (2) 
4 Year Number (4)   
5 Month Char (2)  

Table (5-1) 
 
Body 

 

 

Column 
Serial 

Column Description Column Format Column 
Reference 

1 Start Of Line LN (Fixed)  
2 Secret No. Number  
3 Deposit Under lien Code 

 حمجوزه ودائع                            
Number Table (6) 

4 Value        9999999999 القيمة  
5 Bank's Guarantees Code 

 كفاالت بنكية
Number Table (6) 

6 Value        9999999999 القيمة  
7 Assignments of right 

 حواالت حق
Number Table (6) 

8 Value        9999999999 القيمة  
9 Mortgages of real estates Code  

 رهن عقار
Number Table (6) 
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 Degree Number Table (7) الرهن درجة 10
11 Value        9999999999 القيمة  
12 Mortgaged Shares  

 أسهم مرهونة
Number Table (6) 

13 Value        9999999999 القيمة  
14 Others Guarantee Code 

 ضمانات عينية اخرى
Number Table (6) 

15 Value        9999999999 القيمة  
16 Personal Guarantees Code 

 كفاالت شخصية
Number Table (6) 

17 Value        9999999999 القيمة  
 

Table (5-2) 
 

Footer 
 

Column 
Serial 

Column Description Column Format Column Reference 

1 Footer FT (Fixed)  
2 No Of Records Number   
 
 

Table (5-3) 

Guarantees Types Code 
 رموز انواع الضمانات

 

Guarantee 
Code 

Description (ARB) Description (ENG) 
 Deposits under lien ودائع حمجوزة 1
 Bank's Guarantees بنكية كفاالت 2
 Assignments of right حق حواالت 3
 Mortgages of real estates رهن عقاري 4
 Mortgaged Shares أسهم مرهونه 5
 Others Guarantee ضمانات عينية اخرى 6
 Personal Guarantees كفاالت شخصية 7
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Table (6) 
Mortgage Degree Codes 
 الــرهن درجــة رمــوز

 

Degree Code Degree Description
0 Different degree    متعدد الدرجات 
1 First Degree    ن الدرجة األوىلرهن م            
2 Second Degree    يهرهن من الدرجة الثان        
3 Third Degree     رهن من الدرجة الثالثة         

 

Table (7) 
Example: 
HD,RSK02,3,2002,01 
LN,100,1,700,2,700,3,700,4,1,700,5,700,6,700,7,700 
LN,101,1,800,2,800,3,800,4,2,800,5,800,6,800,7,800 
FT,2 
EOF 
The above example represents guarantees text file for Doha bank (3) for two secret numbers (100,101) as it’s in 
Jan 2002. 
 

Notes: 
1- Each file should start with a header then a body and end with a footer0 
2- File header consists of one line and starts with “HD”tag. 
3- File footer consists of one line and starts with “FT” tag. 
4- Each record in the body starts with “LN” tag. 
5- Columns are free length format. 
6- Columns should be separated by comma (,) .  
7- Columns should always have a value. 
8- Each record should end with carriage return 
9- Amount in thousands Qatari Riyal (1000 QR) 
10- File should always end with End Of File tag ‘EOF” 
11- In case of any error. The whole file will be rejected and error messages will be displayed. 
12- To send the text file QCB, first transfer the file and then upload it. 
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 إدارة اإلشراف املصريف

ابة على البنوكالرقالرقابة على مؤسسات الخدمات المالية لدراسات والترخيصا

  
 الدراساتقسم 

  
 الترخيصقسم 

  
 قسم التفتيش المكتبي

  
 التفتيش الميدانيقسم 

 

قسم شرآات االستثمار 
والتمویل والصنادیق 

  االستثماریة

  
  قسم محال الصرافة
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  نموذج إدخال مؤسسات حكومية 
  
  
  
  

Company Name (Arabic)  
 

Company Name (English)  
 

Address  
 

P.O.B  
 

Nature of work  
 

Nationality   
 

Legal Type   
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  لعاشرهاالطبعة   

  

  عهـــــــدت
  

  000000000000إنه يف يوم 
  200  000000000000املوافق  

ــن  ــا / حنـ  ...................................أنـ

........................................................
  )البنك( ..............

  
  : العنوان 

..........................................................................
...........................................  

نتعهد مبوجبه نيابة عن البنك تعهداً غري قابل للنقض وغري 
مشروط الوفاء بطلبات مصرف قطر املركزي من حيث 
السيولة وكفاية رأس املال الناتج عن اخلسائر أو خالفها 

والتعويض  خالل املدة اليت حيددها مصرف قطر املركزي ،
عن كافة االلتزامات واملسئوليات احلاضرة واملستقبلية ، 
الفعلية والطارئة واملباشرة وغري املباشرة، لفرعنا أو لفروعنا 
يف قطر إذا اخفق الفرع أو الفروع يف أي وقت بدفع أي 
من الودائع أو االلتزامات، أو أي منهما عندما تكون 

القطرية وفقاً  مستحقة وقابلة للدفع مبوجب القوانني
اللتزامات الفرع التعاقدية على أي حساب مهما كان نوعه 

  .وعملته 
  
  
  
  

UNDERTAKING 
 
 
Made this …………………. Day of 

………………………..   200          

 
We,/I,…………………………………………. 

……………………………………………………

……………………………………………………

………….. (the bank)  

 

Address: 
…………………………………………………
………………………. . 
 
 
Hereby irrevocably and unconditionally 

undertake on behalf of the bank to meet 

liquidity and capital adequacy 

requirements of Qatar Central Bank (QCB) 

due to losses or otherwise during its 

requested period, and to compensate 

present or future, actual or contingent 

direct or indirect liabilities of our branch 

in Qatar if at anytime the branch or 

branches default in the payment of any 

deposit or liability or any of them when 

due and payable under the laws of Qatar 

according to the contracting commitments 

of the branch or branches on any account 

whatsoever its currency. 
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يستمر االلتزام على البنك على الرغم من حـدوث أي  و

دمج أو اندماج قد يقوم به البنك مع أي بنـك أو بنـوك   
وعلى الرغم من أي ) مبا فيها أي تغيري السم البنك(أخرى 

جزء من تعهدات البنـك أو  حتويل أو حوالة لكل أو ألي 
التزاماته، أو أي تغيري يف اسم أو يف تكوين مصرف قطـر  
املركزي، وذلك حىت الوقت الذي يوقع فيه البنك اجلديد 
أو البنك احملول له أو الشركة تعهداً مماثالً ووافياً ويسلمه 

  .ملصرف قطر املركزي ويكون مقبوالً لديه 
  

  :أننا نصرح ونضمن 
قــد نظــم أصــوالً وفقــاً لقــوانني أن هــذا التعهــد 

........................................................
....................................................  

وقد مت احلصول .وأنه مستمر وصاحل مبوجب هذه القوانني 
على كافة املصادقات احلكومية والرمسية واملوافقات الـيت  

. صالحية هذا التعهد وكلها سارية ونافـذة  تتعلق بتنفيذ و
وهذا التعهد ال ولن يتعارض أو يتناىف مع نظـام البنـك   

  .األساسي وعقد تأسيسه، أو مع أي قانون أو نظام 
طاملا اسـتمر  . ويبقى ذلك حقيقياً وصحيحاً يف كل وقت 

هذا التعهد سارياً، أو استمرت أية مسئولية على الفرع أو 
  .الفروع قائمة 

ع التعهد ملصلحة مصرف قطر املركزي املنفردة ومـن  وض
  .املسلم به أنه مل يوضع ملصلحة أي طرف ثالث 

          

 
 
 
Liability of the bank will continue to be 
bound notwithstanding any amalgamation 
or merger that may be effected by the 
bank with any other bank or banks 
(including change of the bank’s title), and 
notwithstanding any transfer or 
assignment of the whole or any part of the 
bank’s undertaking or liabilities, or any 
change in the title or constitution of the  
QCB , up to the time that the new bank or 
the consignee bank or establishment or 
company signs and delivers a similar and 
satisfactory undertaking to QCB.   
 
We declare and warrant that: 
This undertaking has been duly 
incorporated in accordance with the laws 
of………………………… 
……………………………………………………
………. and it is continued and valid 
according to those laws, and all 
governmental or official approvals and 
consents in relation to the performance 
and validity of this undertaking have been 
obtained, and are in full force and effect. 
This undertaking does not and will not 
contravene or conflict with the 
memorandum and articles of association 
of the bank, or with any law or regulation. 

 
The foregoing will remain true and correct 
at all times so long as this undertaking is 
in force or any responsibility of the branch 
or branches remain outstanding. 
This undertaking is made for the benefit of 
QCB  and it is understood that it is not 
made for the benefit of any third party. 
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،   ويف حالـة  واإلجنليزيةحرر هذا التعهد باللغتني العربية 

نشوء أي خالف حول تفسري أي كلمة أو عبارة أو شرط 
  .فيه، فإن النص العريب هو الذي يسود 

  
سر وفقاً للقوانني القطرية، ويوافـق  حيكم هذا التعهد ويف

املتعهدون مبوجبه على إعطاء مصرف قطر املركزي اخليار 
الختيار احملاكم يف دولة قطر أو يف البلد الذي يتواجد فيه 

  .البنك 
شهادة على ذلك جعل البنك هذا التعهـد نافـذاً خبـتم   

  .البنك يف التاريخ املدون أعاله 
  

  املفوض بالتوقيع 
  

  البنك  نيابة عن
  

  :الوظيفة 

 
 
 
This undertaking is drawn up in both 
Arabic and English languages and if any 
dispute arise regarding the interpretation 
of any word, sentence or term of this 
undertaking, the Arabic text shall prevail. 
 
 
This undertaking will be governed by and 
construed in accordance with the laws of 
Qatar and we hereto agree to give the 
option to QCB  to choose the suitable and 
competent courts in Qatar or in the 
country of the bank. 
 

 
In witness whereof the bank hereto has 
caused this undertaking to be executed 
under its seal on the date written above. 
 
 
Authorized Signature 
 
On behalf of the bank 
 
Position : 
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  نموذج إشعار مصرف قطر المرآزي
  )ج(فرع  -)  ب(عن بدء نشاط فرع                           

  

  ........................……………………………………………………… -:أســـــم البنــك 

  ......................................................................………… -:أسم الفـــــــرع 

  .....….../…/……-:تاريخ بدء النشاط. / ………../……./……… -:يخ موافقة املصرفتار

  ..………………………………………-:املوقع ……………………………………… -:املنطقـــة  

  …………………………………… -:رقم الشارع ……………………….……………… -:الشـارع أسم 

  …………………………………………-:ملــك ..……………………………………… -:رقم العقــار 

  
  ………………صندوق الربيد../ …………………-:فاكس /…………………………… -:ـون تليفـــ

  الوظــــــيفة               االســـم              :                أمساء املسؤولني عن الفرع  
                                              ................                  .......................................  

  
  
  

  كتوقيع المفوض عن البنـ                                                                 
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  نموذج إشعار مصرف قطر المرآزي
  عن تشغيل جهاز صراف آلي                                

       

  ……………………………………………………………………………… -:أســـــم البنــك 

  ..……………………………………………………………………… -):Terminal ID NO(رقم اجلهاز

  .……………………………………………………………………………………  -:نــوع اجلهــاز 
  ................./………./………:تاريخ بدء التشغيل   ……./……/……:تاريخ موافقة املصرف

  ......................………………………………………………………………-:نوع اخلدمات املقدمة 
……………………………………………………………………………………             

  الفرع/ يف البنك        
  أماكن خارجية

  يف احلائط -أ                  
  مستقل -ب                 
  خدمة سيارات -ج               

  ……………………………-):اسم العقار(موقع اجلهـاز …………………………………… …-: املنطقة

  ………………………….…:رقم الشارع.. ……………………………………………-:أســم الشارع
  

  ..........……………………………………………… -:ملـــك . …………………………-:رقم العقار
  

  
    

  توقيع المفوض عن البنــــك
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   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  إسالمي) 1/أ(نموذج رقم رم                                           

  )باأللف ريـال قطري(               
    : ............................... التاريخ               : ................................................... اسم البنك 

  المجموع  لة األجنبيةبالعم بالعملة المحلية الموجودات
        أوراق ومسكوكات نقدية -1
        أرصدة أخرى  2/2            احتياطى  نقدي  2/1            أرصدة لدى مصرف قطر المركزي -2
        الشركات                        استثمارات ثابتة مستمرة  في روؤس اموال 3/1/2                      )قابله للتداول(ار استثمارات بغرض االتج 3/1/1                      داخل قطر - 3/1             االستثمارات في األوراق المالية وروؤس أموال الشركات -3

        أخرى 3/2/4                    استثمارات في محافظ وصناديق 3/2/3                    استثمارات ثابتة مستمرة في روؤس أموال الشركات 3/2/2                    )قابله للتداول(  استثمارات بغرض االتجار 3/2/1                    خارج قطر 3/2          أخرى  3/1/4                      استثمارات في محافظ وصناديق 1/3/ 3              
        ودائع استثمار والجل 4/2/2                   تحت الطلب/ 4/2/1                   خارج قطر 4/2             ودائع استثمار والجل 4/1/2                  تحت الطلب 4/1/1                  داخل قطر 1/ 4            أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية -4
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  }تحليل الموجودات {

  األرصدة لدى المصرف المركزي والبنوك والمؤسسات المالية
تحت  البيان  )4+2(حسب االستحقاق 

  الطلب
لغاية
  أيام7

أيام7
ولغاية 
 شهر

1-3 
  شهور

3-6 
  شهور

6-12 
  شهراً

أكثر من 
  سنه

  المجموع

               األرصدة لدى المصرف المركزي -2
               اتاألرصدة لدى البنوك والمؤسس -4

               داخل قطر 4/1     
               بنوك تجارية -أ          
               بنوك متخصصة -ب         
               أخرى -ج         

               خارج قطر 4/2     
               بنوك تجارية -أ           
               بنوك متخصصة -ب          
               أو فروع/مركز و -ج         
               أخرى -د          

               المجموع
  3/2/3+3/1/3وصناديق استثمارية حسب االستحقاق  حساباتاستثمارات في 

آجل غير  البيان
 محدد

تستحق خالل
 شهور3

  المجموع  أكثر من سنه  شهر12 -6   شهور 3-6
           داخل قطر         
           خارج قطر         

           المجموع
  )5/1(التمويل  داخل قطر حسب القطاعات 

  منه بالعمالت         مرابحات  البيان
  األجنبية  المجموع  أخرى  مشاركات  مضاربات استصناع ومساومات  )القطاعات(

             القطاع العام-أ
             الحكومة -1   
             المؤسسات الحكومية -2   
             المؤسسات شبة الحكومية -3   
             القطاع الخاص-ب

             التجارة العامة -1     
             الصناعة -2     
             الزراعة -3     
             اإلسكان واالنشاءات -4     
             شراء األراضي واألبنية -5     
             النقل -6     
             األفراد -7     
             المهن والحرف -8     
             )مقاوالت(التعهدات  -9     
             أخرى-10    

             المجموع
  المجموع    أكثر من سنه    شهر 12 - 6    شهور6-3  شهور3 تستحق خالل  البيان    5/2التمويل خارج قطر  حسب االستحقاق 

           بنوك غير مضمونه من  -                   مضمونه من بنوك -                   سلع ومعادن 5/2/1
           غير مضمونه من بنوك -                   مضمونه من بنوك -                   أخرى 5/2/2

                         المجموع
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  }تحليل المطلوبات{ 

  ودائع وأرصدة المصرف المركزي والبنوك والمؤسسات المالية
  )12+11(حسب االستحقاق 

تحت  البيان
  الطلب

لغاية
  أيام7

أيام7
ة ولغاي
 شهر

1-3 
  شهور

3-6
  شهور

6-12 
  شهراً

أكثر من 
  سنه

  المجموع

               ودائع المصرف المركزي -11
               ودائع البنوك والمؤسسات المالية -12

               داخل قطر 12/1     
               بنوك تجارية -أ          
               بنوك متخصصة -ب         
               أخرى -ج         

               خارج قطر 12/2     
               بنوك تجارية -أ           
               بنوك متخصصة -ب          
               أو فروع/مركز و -ج         
               أخرى -د          

               المجموع
  

  )13(ودائع العمالء حسب االستحقاق وحسب الجهة المودعة 
  موعاجمل  ــلآلجــــ  جاري  البيان

    اكثر من سنة  شهرا12ً-6 شهور 6-3  شهور3-1 لغاية شهر توفير وتحت الطلب 
              القطاع العام

              بالعملة احمللية-أ
              حكومية-1    
               مؤسسات حكومية-2    
               مؤسسات شبه حكومية-3    
               بالعمالت األجنبية-ب

              كوميةح-1    
               مؤسسات حكومية-2    
               مؤسسات شبه حكومية-3    

               القطاع الخاص
              بالعملة احمللية-أ

              أفراد-1    
               شركات ومؤسسات-2    
               بالعمالت األجنبية-ب

              أفراد-1    
               ساتشركات ومؤس-2    

               مجموع القطاعين العام والخاص
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  تعليمات تعبئة البيان الشهري للموجودات والمطلوبات

  )62(تابع ملحق ) خاص بالبنوك اإلسالمية( 
  

  0تعبأ البيانات من واقع سجالت البنك آما هي في نهاية آخر يوم عمـل من آل شهر    -1

ا          -2 ـمدة المخصصة له ة في األع إظهار آافة الموجودات والمطلوبات من العمالت األجنبي

تقييمها بالريال القطري حيث يتوجب اعتماد سعر إقفال سوق نيويورك لتحويل وذلك بعد 

العمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي ، ومن ثم اعتماد سعر شراء الدوالر المحدد من   

  0قبل مصرف قطر المرآزي لتحويل الدوالر إلى الريال القطري 

اويًا لمج ) المجموع(يجب أن يكون العمود الثالث   -3 ك     مس اني وذل ودين األول والث موع العم

ودات أو     الي الموج توى إجم ى مس د رئيسي أو فرعى أو عل ل بن توى آ ى مس واء عل س

  0المطلوبات أو الحسابات النظامية 

ى             -4 د عل ة نفس البن ـان الشهري مع قيم ى ظهر البي د عل يراعى أن يتساوى مجموع أي بن

  0وجه البيان

ع    /المكشوفة ضمن بند  التمويل إظهار ودائع العمالء تحت الطلب   -5 ار ودائ اخرى،  وإظه

وك دة      البن ـهار األرص وك ، وإظ دى البن دة ل من األرص وفة ض ب المكش ت الطل تح

  0ضمن ودائع البنوك  المكشوفة لدى البنوك

ب              -6 ة حس ر الميزاني ى ظه ود عل ة البن نيف آاف د تص اس عن ة آأس دة المتبقي اد الم اعتم

  0) ودات والمطلوبات تحليل بنود الموج(االستحقاق 

  تعليمات تعبئة بنود الموجودات

يدرج في هذا البند مجموع المسكوآات واألوراق النقدية سواء  : أوراق ومسكوآات نقدية )1(

آانت بالريال القطري أو بأي عملة أجنبية موجودة في صناديق وخزائن البنك، وال يدرج 

  0النفيسة األخرى في هذا البند الذهب أو الفضة أو أيًا من المعــادن 

  :  أرصدة لدى مصرف قطر المرآزي  )2( 
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دي  2/1 اطي نق رف   :  احتي دى المص ه ل تفظ ب ـد المح د الرصي ذا البن ي ه درج ف ي

ى شكل       دي تحت الطلب أو عل آاحتياطي نقدي إلزامي سواء آان االحتياطي النق

  0وديعة الجل وسواء مقابل عائد أو بدون عائد 

رى   2/2 دة أخ ذ : أرص ي ه درج ف دى المصرف    ي ة ل دة مودع ة أرص د أي دا (ا البن ع

  0مهما آان اجلها أو الغاية من إيداعها ) االحتياطي 

  :  االستثمارات في األوراق المالية ورؤوس أموال الشرآات  )3( 

ا         ة حسب تعريف آل منه ة بالميزاني تثمارات المبين يدرج تحت هذا البند أنواع االس

  .في التعليمات

ت   ع مالحظة أن االس د م ذا البن ي ه تثمارية المدرجة ف افظ والصناديق االس ي المح ثمار ف

تحت ) 1/ 6(يجب أال تتضمن المحافظ والصناديق العقارية حيث يجب أن تدرج في بند 

  0االستثمار في عقارات بغرض االتجار 

  :  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  )4( 

واع األرصدة وال       ع أن د جمي ذا البن ي ه درج ف ة  ي وك التجاري ة البن دى آاف ع ل ودائ

ومؤسـسات  ) عدا مصرف قـطر المرآزي (واإلسالمية والمتخصصة والبنوك المرآزية 

ول     النقد والمؤسسات وك خاصة قب المالية التي يرخص لها مزاولة بعضـًا من أعمال البن

د ،  الودائع ومنح االئتمان ، وعليه فان شرآات التأمين والصرافة ال تندرج تحت هذا ال بن

ة    ابات دائن ت حس واء آان الء س ابات العم درج ضمن حس ن تن ع(ولك ابات ) ودائ أو حس

  0) ذمم التمويل(مدينة 

  :التمويل    )5( 

  :  داخل قطر 5/1  

ر          ـل قط الء داخ دم للعم ل المق واع التموي ع أن د أرصدة جمي ذا البن درج تحت ه ي

  0بمختلف قطاعاتهم حسب التبويب المبين بالميزانية 

  : ارج قطرخ 5/2
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ادن       ة    ) 5/2/1(يميز في هذا البند بين المرابحات الدولية في السلع والمع ا هي معرف آم

ا هي   ) 5/2/2(وبين عمليات التمـويل الدولية األخـرى ) 100(في التعليمات صفحة  آم

  .) 99( معرفة أيضًا في التعليمات صفحة 

  :  االستثمارات األخرى  )6(

ويجب أن يميز تحت هذا البند بين نوعين من هذه االستثمارات ، االستثمارات في     

ار   رض االتج ارات بغ فحة   ) 5/1/1(العق ات ص ة التعليم ي معرف ا ه  )161(آم

ا هي       أجير آم واالسـتثمارات في العقارات و األصول األخرى طويلة االجل بغرض الت

فحة    ـمات ص ي التعليـ ة ف ـت)  161(معرف ت  ، وأي اســ ـدرج تح رى ال تنــ ثمارات أخ

  0إدراجـها في بند أخرى  هذين النوعين يجب

  :  )بعد االستهالك(موجودات ثابتة   )7( 

دات           اث ومع اني وأث يدرج في هذا البند آافة الموجودات الثابتة من أراضى  و مب

ذه الخ ، التي يكون الهدف من امتالآها استعمال البنك وتظهر ه   ..... وأجهزة وسيارات 

  0الموجودات بقيمتها الدفترية  ، أي بعد اسـتنـزال االستهالك المتراآم 

  تعليمات تعبئة بنود المطلوبات

  :  ودائع مصرف قطر المرآزي  )11(

دى البنك                 ع وأرصدة مصرف قطر المرآزي ل د مجموع ودائ ذا البن درج في ه ي

  0مهما آان اجلها أو الهدف منها

  :  الماليةودائع البنوك والمؤسسات   )12( 

ًا           ت بنوآ واء آان ك س دى البن وك ل ة البن دة آاف ع وأرص د ودائ ذا البن ي ه درج ف ي

د     ـات النق ة ومؤسس وك المرآزي ذلك البن ـصة وآ ـالمية أم متخصـ ة أو إســ دا (تجاري ع

زي  ال       ) مصرف قطرالمرآ ـعض أعم ام بب ا القي رخص له ي ي ة الت ات المالي والمؤسس

  0االئتمان البنوك خاصة قبول الودائع ومنح 

  :  ودائع العمالء  )13( 
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ام              ـين الع ع القطاع مل ودائ الء وتش ع العم واع ودائ ة ان د آاف ذا البن ي ه درج ف ي

  0والخاص سواء آانت ودائع تحت الطلب أو ودائع استثمار أوالجل 

  :  جاري وتحت الطلب 13/1

ك التي يمكن سحبها           ع تل ا في أ   /يقصد بهذا النوع من الودائ ي وقت  السحب عليه

  0إشعار مسبق   /دون الحاجة إلى إذن 

    :تــوفير والجـل 13/3 ، 13/2
  0ويقصد بها آافة ودائع االستثمار العام والخاص 

اح        علمًا بأن المقصود بودائع االستثمار العام الودائع التي تشترك في حساب األرب

اص ، ال  تثمار الخ ع االس ود بودائ ا المقص ك ، أم ام للبن ائر الع ع والخس ودائ

تثمار    اء االس د انته دها بع دفع عوائ ي ت ة والت تثمارات الخاص ة لالس المخصص

الخاص بها وال تشترك في حساب األرباح والخسائر العام للبنك وهي المدرجة في 

  0)  577(صفحة ) 73ملحق ) (11(جـــدول رقم 

  : التأمينات النقدية والدفعات المقدمة  )14( 

د أرصدة         ذا البن ات أو دفعات        وتدرج تحت ه تلمة من العمالء آتأمين الغ المس المب

  0مقدمه تحت حساب عمليات التمويل االستثمارى للعمالء حسب تصنيفها في الميزانية 

  ):حسابات لها مقابل خارج المرآز المالي(مقابل استثمارات بالوآالة لحساب العمالء )19/8( 

ـتثم  الحساباتويدرج في هذا البند      ة     والمشاريع االس ديرها البنك بالنياب ارية التي ي

  .2/7بند  )237( عن العمالء حسب التعريف في التعليمات صفحة 



 -           -    
  البيان الشهري للموجودات                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

              والحسابات الختاميةوالمطلوبات                                                                                              
  )26(تابع تعليمات التعبئة ملحق                                                                                           

  

   2008مارس/ البنوك 
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  تعليمات تعبئة البيان الشهري للموجودات والمطلوبات

  )62(تابع ملحق ) خاص بالبنوك اإلسالمية( 
  

  0تعبأ البيانات من واقع سجالت البنك آما هي في نهاية آخر يوم عمـل من آل شهر    -1

ا          -2 ـمدة المخصصة له ة في األع إظهار آافة الموجودات والمطلوبات من العمالت األجنبي

تقييمها بالريال القطري حيث يتوجب اعتماد سعر إقفال سوق نيويورك لتحويل وذلك بعد 

العمالت األجنبية إلى الدوالر األمريكي ، ومن ثم اعتماد سعر شراء الدوالر المحدد من   

  0قبل مصرف قطر المرآزي لتحويل الدوالر إلى الريال القطري 

اويًا لمج ) المجموع(يجب أن يكون العمود الثالث   -3 ك     مس اني وذل ودين األول والث موع العم

ودات أو     الي الموج توى إجم ى مس د رئيسي أو فرعى أو عل ل بن توى آ ى مس واء عل س

  0المطلوبات أو الحسابات النظامية 

ى             -4 د عل ة نفس البن ـان الشهري مع قيم ى ظهر البي د عل يراعى أن يتساوى مجموع أي بن

  0وجه البيان

ع    /المكشوفة ضمن بند  التمويل إظهار ودائع العمالء تحت الطلب   -5 ار ودائ اخرى،  وإظه

وك دة      البن ـهار األرص وك ، وإظ دى البن دة ل من األرص وفة ض ب المكش ت الطل تح

  0ضمن ودائع البنوك  المكشوفة لدى البنوك

ب              -6 ة حس ر الميزاني ى ظه ود عل ة البن نيف آاف د تص اس عن ة آأس دة المتبقي اد الم اعتم

  0) ودات والمطلوبات تحليل بنود الموج(االستحقاق 

  تعليمات تعبئة بنود الموجودات

يدرج في هذا البند مجموع المسكوآات واألوراق النقدية سواء  : أوراق ومسكوآات نقدية )1(

آانت بالريال القطري أو بأي عملة أجنبية موجودة في صناديق وخزائن البنك، وال يدرج 

  0النفيسة األخرى في هذا البند الذهب أو الفضة أو أيًا من المعــادن 

  :  أرصدة لدى مصرف قطر المرآزي  )2( 
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دي  2/1 اطي نق رف   :  احتي دى المص ه ل تفظ ب ـد المح د الرصي ذا البن ي ه درج ف ي

ى شكل       دي تحت الطلب أو عل آاحتياطي نقدي إلزامي سواء آان االحتياطي النق

  0وديعة الجل وسواء مقابل عائد أو بدون عائد 

رى   2/2 دة أخ ذ : أرص ي ه درج ف دى المصرف    ي ة ل دة مودع ة أرص د أي دا (ا البن ع

  0مهما آان اجلها أو الغاية من إيداعها ) االحتياطي 

  :  االستثمارات في األوراق المالية ورؤوس أموال الشرآات  )3( 

ا         ة حسب تعريف آل منه ة بالميزاني تثمارات المبين يدرج تحت هذا البند أنواع االس

  .في التعليمات

ت   ع مالحظة أن االس د م ذا البن ي ه تثمارية المدرجة ف افظ والصناديق االس ي المح ثمار ف

تحت ) 1/ 6(يجب أال تتضمن المحافظ والصناديق العقارية حيث يجب أن تدرج في بند 

  0االستثمار في عقارات بغرض االتجار 

  :  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  )4( 

واع األرصدة وال       ع أن د جمي ذا البن ي ه درج ف ة  ي وك التجاري ة البن دى آاف ع ل ودائ

ومؤسـسات  ) عدا مصرف قـطر المرآزي (واإلسالمية والمتخصصة والبنوك المرآزية 

ول     النقد والمؤسسات وك خاصة قب المالية التي يرخص لها مزاولة بعضـًا من أعمال البن

د ،  الودائع ومنح االئتمان ، وعليه فان شرآات التأمين والصرافة ال تندرج تحت هذا ال بن

ة    ابات دائن ت حس واء آان الء س ابات العم درج ضمن حس ن تن ع(ولك ابات ) ودائ أو حس

  0) ذمم التمويل(مدينة 

  :التمويل    )5( 

  :  داخل قطر 5/1  

ر          ـل قط الء داخ دم للعم ل المق واع التموي ع أن د أرصدة جمي ذا البن درج تحت ه ي

  0بمختلف قطاعاتهم حسب التبويب المبين بالميزانية 

  : ارج قطرخ 5/2
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ادن       ة    ) 5/2/1(يميز في هذا البند بين المرابحات الدولية في السلع والمع ا هي معرف آم

ا هي   ) 5/2/2(وبين عمليات التمـويل الدولية األخـرى ) 100(في التعليمات صفحة  آم

  .) 99( معرفة أيضًا في التعليمات صفحة 

  :  االستثمارات األخرى  )6(

ويجب أن يميز تحت هذا البند بين نوعين من هذه االستثمارات ، االستثمارات في     

ار   رض االتج ارات بغ فحة   ) 5/1/1(العق ات ص ة التعليم ي معرف ا ه  )161(آم

ا هي       أجير آم واالسـتثمارات في العقارات و األصول األخرى طويلة االجل بغرض الت

فحة    ـمات ص ي التعليـ ة ف ـت)  161(معرف ت  ، وأي اســ ـدرج تح رى ال تنــ ثمارات أخ

  0إدراجـها في بند أخرى  هذين النوعين يجب

  :  )بعد االستهالك(موجودات ثابتة   )7( 

دات           اث ومع اني وأث يدرج في هذا البند آافة الموجودات الثابتة من أراضى  و مب

ذه الخ ، التي يكون الهدف من امتالآها استعمال البنك وتظهر ه   ..... وأجهزة وسيارات 

  0الموجودات بقيمتها الدفترية  ، أي بعد اسـتنـزال االستهالك المتراآم 

  تعليمات تعبئة بنود المطلوبات

  :  ودائع مصرف قطر المرآزي  )11(

دى البنك                 ع وأرصدة مصرف قطر المرآزي ل د مجموع ودائ ذا البن درج في ه ي

  0مهما آان اجلها أو الهدف منها

  :  الماليةودائع البنوك والمؤسسات   )12( 

ًا           ت بنوآ واء آان ك س دى البن وك ل ة البن دة آاف ع وأرص د ودائ ذا البن ي ه درج ف ي

د     ـات النق ة ومؤسس وك المرآزي ذلك البن ـصة وآ ـالمية أم متخصـ ة أو إســ دا (تجاري ع

زي  ال       ) مصرف قطرالمرآ ـعض أعم ام بب ا القي رخص له ي ي ة الت ات المالي والمؤسس

  0االئتمان البنوك خاصة قبول الودائع ومنح 

  :  ودائع العمالء  )13( 
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ام              ـين الع ع القطاع مل ودائ الء وتش ع العم واع ودائ ة ان د آاف ذا البن ي ه درج ف ي

  0والخاص سواء آانت ودائع تحت الطلب أو ودائع استثمار أوالجل 

  :  جاري وتحت الطلب 13/1

ك التي يمكن سحبها           ع تل ا في أ   /يقصد بهذا النوع من الودائ ي وقت  السحب عليه

  0إشعار مسبق   /دون الحاجة إلى إذن 

    :تــوفير والجـل 13/3 ، 13/2
  0ويقصد بها آافة ودائع االستثمار العام والخاص 

اح        علمًا بأن المقصود بودائع االستثمار العام الودائع التي تشترك في حساب األرب

اص ، ال  تثمار الخ ع االس ود بودائ ا المقص ك ، أم ام للبن ائر الع ع والخس ودائ

تثمار    اء االس د انته دها بع دفع عوائ ي ت ة والت تثمارات الخاص ة لالس المخصص

الخاص بها وال تشترك في حساب األرباح والخسائر العام للبنك وهي المدرجة في 

  0)  577(صفحة ) 73ملحق ) (11(جـــدول رقم 

  : التأمينات النقدية والدفعات المقدمة  )14( 

د أرصدة         ذا البن ات أو دفعات        وتدرج تحت ه تلمة من العمالء آتأمين الغ المس المب

  0مقدمه تحت حساب عمليات التمويل االستثمارى للعمالء حسب تصنيفها في الميزانية 

  ):حسابات لها مقابل خارج المرآز المالي(مقابل استثمارات بالوآالة لحساب العمالء )19/8( 

ـتثم  الحساباتويدرج في هذا البند      ة     والمشاريع االس ديرها البنك بالنياب ارية التي ي

  .2/7بند  )237( عن العمالء حسب التعريف في التعليمات صفحة 
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  )1(جدول رقم 
  استثمارات في أوراق مالية متداولة بغرض االتجار

  ) 3/2/1،  3/1/1تفاصيل البند ( 
  )ق0باأللف ر(

  القيمة السوقية  القيمة الدفترية  تاريخ المساهمة  البلد  جنسيتها  اسم الشركة
           داخل قطر

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            االجمالى
           خارج قطر

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            االجمالى
                  

  
  

  

  )63(ملحق رقم   
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  )64(ملحق رقم
  )2(جدول رقم 
  س أموال الشركاتؤواستثمارات ثابتة مستمرة في ر

  ) 3/2/2،  3/1/2تفاصيل البند (
              

القيمة الدفترية   الشكل القانوني  البلد  جنسيتها  اسم الشركة
  للمساهمة

تاريخ 
  المساهمة

           داخل قطر
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            االجمالى
           خارج قطر

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            االجمالى
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  )3(جدول رقم 

  االستثمارات في المحافظ والصناديق 
  ) 3/2/3،  3/1/3تفاصيل البند( 

  ) ق0باأللف ر(
  اسم المحفظة 

  )الصندوق(
  البلد  جنسيتها  الجهه المصدرة

  )مكان المحفظة(
لجهه ا

  الضامنه
تاريخ   قيمة المساهمة

  المساهمة
تاريخ 
  االستحقاق

               داخل قطر
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                االجمالى
               خارج قطر

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

                االجمالى
  
  
  
  

  
  

  )65(ملحق رقم



 -      -    
  البيان الشهري للموجودات                           الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

         والحسابات الختاميةوالمطلوبات                                                                                             
  

   2008ارسم/ البنوك 
  عاشرهالالطبعة   

  

  
  

  
  )4(جدول رقم 

  الشركات     أموالاستثمارات في األوراق المالية ورؤوس                      
  ) 3/2/4 ، 3/1/4 أخرىتفاصيل البند (                            

  )ق0باأللف ر(
  المبلغ 

    داخل قطر
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   االجمالى
    خارج قطر

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   االجمالي  
  

  )66(ملحق رقم   
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  )5(جدول رقم 
  مرابحات دولية في الســلع والمعادن

  ) 5/2/1تفاصيل البند ( 
  )ق0باأللف ر(

  تاريخ االستحقاق  المبلغ   نوع السلعة  البلد  الجنسية  )لمؤسسةا(اسم البنك 
  آخر استحقاق  أول استحقاق  المستحق        الضامن/الوكيل

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

  0في حالة اختالف البنك الوكيل عن البنك الضامن يكتب اسم كل بنك في سطر مستقل مع بيان الوكيل من الضامن * 
    

  

  )67(ملحق رقم   
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  )6(جدول رقم 
  عمليات التمويل الدولية األخرى

  ) 5/2/2تفاصيل البند ( 
  

  القطاع  البلد  الجنسية  العميل اسم
  /خاص
  حكومي

الرصيد   نوع العملية 
  المستحق

تاريخ بدء 
  العملية

تاريخ 
  االستحقاق

  
  الضمان

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

  0في حالة وجود ضمانات بنكية يكتب اسم البنك الضامن في خانة الضمان 
  
  
  
  

  )68(ملحق رقم   
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  )7(جدول رقم 
  استثمارات في عقارات بغرض االتجار

  ) 6/2/1،  6/1/1تفاصيل البند ( 
  )ق0باأللف ر(                                                                                             

قيمة  موقعه  وصف العقار
 التكلفة

القيمة 
  الدفترية

تاريخ 
  االستمالك

  نوعية
  استغالله

  العائد 
  السنوى

  القيمة
  السوقية

               داخل قطر
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

            االجمالي
               خارج قطر

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

            االجمالي
  
  
  

  )69(ملحق رقم   
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  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 
 
 
 

  Table (11) 
107/02 Net Fixed Assets (for Other purposes)  

( Net Value After Depreciation ) 
as at …../…./… 

                                                                                                                            (In 000Q.R.) 
Description  Owned for 1-3 Years  Owned for more than 

3Years 
Total  

107/02/01 Inside Qatar  
  (01) Againest Loans Settelment:ـ  

         (01) Lands  
   (02) Buildings  
   (03) Others 

  (02) Other  purposes  
107/02/02 Outside Qatar  
  (01) Againest Loans Settelment:ـ 
        (01) Lands  
        (02) Buildings  
        (03) Others 
  (02) Other  purposes 

   

Total   107/02     
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  )86(ملحق رقم 
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  )8(جدول رقم 
  استثمار في عقارات وأصول اخرى طويلة اآلجل بغرض التأجير

  )6/2/2،  6/1/2تفاصيل البند (
  )   ق0باأللف ر(

ــد  تاريخ االستمالك القيمة الدفترية التكلفة الموقع  وصف األصل عائـــــ
  االيجارالسنوى

القيمة 
  السوقية

              داخل قطر 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              االجمالى
             خارج قطر

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

              االجمالي
  
  
  
  
  
  

  )70(ملحق رقم  
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  )9(جدول رقم 
  أخرى/ ستثمارات األخرىاإل

  )6/2/3،  6/1/3تفاصيل البند (
  )  ق0باأللف ر(                                                                                      

  المبلغ 
    داخل قطر

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   االجمالى 
    خارج قطر

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   االجمالي  
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  عاشرهالالطبعة   

  

  
  
  

  )10(جدول رقم 
  الموجودات والمطلوبات األخرى

  )16،  8تفاصيل البند (
  )   ق0باأللف ر(                                                                                            

  المبلغ الموجودات األخرى
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

   االجمالي
  المبلغ المطلوبات األخري

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

   االجمالي
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  )11(جدول رقم 
  )المخصصة(االستثمارات الخاصة 

  ومصادر تمويلها
  )المدرجة داخل الميزانية فقط (

  )   ق0باأللف ر(                                                                          
تاريخ الكفيلالدولة االستثمار الخاص

 االستحقاق
 مصادر التمويل المبلغ

قطاع 
 العام 

قطاع 
 خاص

مجموع 
العام 
 والخاص

مساهمة 
المصرف 
 نفسة

1-         
2-         
3-         
3-         
4-         
5-         
6-         
7-         
8-         
9-         

10-         
11-         
12-         
13-         
14-         
15-         
16-         
17-         
18-         
19-         
20-         
21-         
22-         
23-         
24         
25         
26-         
27-         
28-         
29-         
30-         
31-         
32-         
33-         

         المجموع
  
  في الميزانية) 13(المجوع يمثل مجموع ودائع العمالء لالستثمار الخاص المدرجة ضمن بند رقم*
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  Qatar Central Bank 

Monthly Assets and Liabilities Report 
Bank :…………………………….as at…/…/… 

(Amount in Thousands - QR) 
ASSETS  L.C. F.C. Total 

Amt.
  101Cash & Precious Metals 

102 Due From QCB 
102/01Required Reserve 
102/02Others 

103 Trading Securities Portfolio 
103/01 Inside Qatar 
 103/01/01 Treasury Bills 
 103/01/02 Govt. Bonds  
 103/01/03 Bonds Guaranteed by Govt. 
 103/01/04 Certificate of Deposit 
 103/01/05 Other Bonds 
 103/01/06 Securities issued by Central Bank 
 103/01/07 Shares  
 103/01/08 Others  
103/02Outside Qatar 
 103/02/01 Treasury Bills 
 103/02/02 Govt  Bonds 
 103/02/03 Certificate of Deposit  
 103/02/04 Other Bonds 
 103/02/05 Shares   

 103/02/06 Others  
104 Due From Banks & Fin. Inst. 

104/01 Inside Qatar 
 104/01/01 Banks 
 104/01/02 Other Financial Institutions 
104/02Outside Qatar 
 104/02/01 Banks 
 104/02/02 H.Q. &/or Branches 
 104/02/03 Other Financial Institutions 

105 Credit Facilities  
105/01Inside Qatar 
 105/01/01 Overdraft  
 105/01/02 Bills Discounted 
 105/01/03 Loans  
 105/01/04 Others 
105/02Outside Qatar 

106 Long Term Investment  
106/01Inside Qatar 
 106/01/01 Equity Participation  
 106/01/02 Other   
106/02Outside Qatar 
 106/02/01 Equity Participation 
 106/02/02 Other 

107  Net Fixed Assets 
107/01  Bank Use 
     107/01/01  Properties 
     107/01/02  Other Fixed Assets 
107/02  Other Purposes 
     107/02/01  Inside Qatar 

              107/02/02 Outside Qatar 
108    Other  Assets 

 

1    TOTAL ASSETS  
3     Contra Items 

301 Indirect Credit Facilities  
     301/01   Inside Qatar 
     301/02   Outside Qatar 
302 Financial Obligation  
303 Investment Activities 

   304  Others 

 

 
 

 

7  Investment under management 
  701   Portfolio management for customer   

                    702    Funds management 
703    Products held for customer 

         704     Others        
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Liabilities L.C. F.C. Total 
Amt. 

201     Due to QCB 
201/01 Placements 
201/02 Repo. 
201/03 Others 

202 Due to Banks & Fin. Inst. 
202/01Inside Qatar 
 202/01/01 Banks 
 202/01/02 Other Financial Institutions   
202/02  Outside Qatar 
 202/02/01 Banks 
 202/02/02 H.Q. &/or Branches  
 202/02/03 Other Financial Institutions 

203Customer Deposits 
203/01Resident 
 203/01/01 Current and Call  
 203/01/02 Saving  
 203/01/03 Time 
203/02 Non-Resident  
 203/02/01 Current and Call  
 203/02/02 Saving 
 203/02/03 Time  

204   Debt Securities  
204/01 Certificate of Deposits 
204/02 Notes 
204/03 Bonds 
204/04 Others 

205  Margins on  
205/01 L/C 
205/02 L/G 
205/03 Others 

206  Provisions 
206/01   Specific Loan Provision  
206/03   Provision for Securities Portfolio 
206/04   Provision for Long Term Investment 
206/05  Interest In suspense 
206/06 Other Provisions 

      207  Other Liabilities 
208 Capital Accounts  

208/01Tier (1) 
 208/01/01 Paid up Capital 
 208/01/02 Legal Reserves 
 208/01/03 Other Reserves 
 208/01/04 Retained earnings 

208/02Tier (2) 
 208/02/01 Asset Revaluation Reserves 
 208/02/02 Subordinated Term Loans 

 208/02/03 Others 
 
 
 

 

2    TOTAL LIABILITIES 
 

4    Contra Items 
401 Indirect Credit Facilities  
401/01   Inside Qatar 

        401/02   Outside Qatar 
402     Financial Obligation  
403     Investment Activities 

        404     Others  
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   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  

   
ǎرǊƪǁƐ ǅاǐبǁƐ ƕƏبƴت Ɩماǐلƴت  ƖباǋلƯمǁƐǋ ƖƐƣǋƜǋلمǁ  
  )74(تابع ملحق 
  

  -:تعليمات Ƶامة  -1 
  0تعبأ البيانات من واقع سجالت البنك حسب أرصدة إقفال آخر يــوم عمل من كل شهر   1/1
 يف Q.C.B Connectasجيب أن يتم ادخال البيان مع مجيع مرفقاته عن طريق نظام الربط اآليل   1/2

  0موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر الذي يلي الشهر املعد عنه البيان 
إظهار كافة املوجودات واملطلوبات من العمالت األجنبية يف األعمدة املخصصة هلا وذلك بعـد    1/3

تقييمها بالريال القطري حيث يتوجب اعـــتماد أسعار سوق نيويورك  لتحويل العمـالت  
ألمريكي ومن مث اعتماد سعر شراء الدوالر احملدد من قبل مصـرف قطـر   األجنبية إىل الدوالر ا

  اخلاص) 21(املركزي لتحـويل الدوالر إىل الريال القطري على أن يراعى يف ذلك املعيار رقم 
   0بآثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية وغري النقدية  

مساوياً جملموع العمودين األول والثاين وذلك سواء على ) اجملموع(لث جيب أن يكون العمود الثا   1/4
مستوى كل بند رئيسي و فرعي أو على مستوى إمجايل املوجودات أو املطلوبات أو احلسابات 

  0النظامية 
يراعى أن يتساوى جمموع أي بند يرد يف اجلداول التحليلية املرفقة بالبيان الشهري مع نفس البند   1/5

  0جـه البيان على و
  0ةاملدة املتبقية وذلك أينما وردت يف اجلداول التحليلي" حسب االستحقاق "يقصد بعبارة   1/6 

أن يكون البيان الشهري معتمداً من مسئولني اثنني بشرط أن يكــون أحدهم حيمل توقيع فئة   1/7
  0) أ(

ع البنـوك الوطنيـة   تزويد مصرف قطر املركزي بالبيان الشهري ملوجودات ومطلوبات فـرو   1/8
  0باخلارج وكذلك امليزانية اجملمعة للبنوك مع فروعها باخلارج 

هي البيانات املعتمـدة لـدى    Q.C.B Connectsالبيانات املدخلة بواسطة البنوك من خالل نظام   1/9
  0املصرف املركزي واليت سوف يتم من خالهلا حتديد النسب واملعدالت املختلفة
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   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  

  -:د املوجودات تعليمات تعبئة بنو  -2
يدرج يف هـذا البنـد رصـيد    :  CASH & PRECIOUS METALS: راق ومسكوكات نقديةأو 101

حساب النقد يف الصندوق بالريال والعمالت األجنبية واملسكوكات النقدية باإلضافة إىل املعـادن  
صـفحة  ) 76(ملحـق  ) 1(الثمينة القابلة للتحويل إىل نقد كما هو مبني يف اجلدول املرفق رقم 

)596(.  
  : DUE FROM QCBاملستحق على مصرف قطر املركزي  102

يدرج يف هذا البند الرصيد احملتفظ به لدى  -:(REQUIRED RESERVE)احتياطي نقدي    10201
  0مصرف قطر املركزي كاحتياطي نقدي الزامي

رف يدرج يف هذا البند أية أرصدة أخرى مودعة لدى املص: (OTHERS)أرصدة أخرى     10202
  0مهما كان اجلـها أو الغـاية من إيداعها ) عدا االحتياطي النقدي(

   : TRADING SECURITIES PORTFOLIO: حمفظة املتاجرة يف األوراق املالية 103
  - :تتضمن هذه احملفظة ما يلي "        

للمتاجرة أو للبيع أو (مجيع األوراق املالية املتداولة بغض النظر عن تصنيفها   103/1
ويستثىن من ذلك املسامهات الثابته يف رؤوس اموال ) ستحقاقلال

  0الشركات
مجيع األذونات والسندات واوراق الدين الصادرة عن حكومة دولة قطر أو    103/2

  0بكفالتها أو مصرف قطر املركزي سواء كانت قابلة أو غري قابلة للتداول 
إىل   1030101موع البنود من يدرج يف هذا البند جم :INSIDE QATARداخل قطر     10301

1030108 0  
يدرج يف هذا البنـد جممـوع   :   TREASURY BILLS:أذونات اخلزينة 1030101

  .األرصدة القائمة ألذونات اخلزينة الصادرة عن احلكومة القطرية 
يدرج يف هـذا البنـد   :   GOVERNMENT BONDS:سندات حكومية 1030102

ية وغريهـا مـن السـندات الـيت      جمموع األرصدة القائمة لسندات التنم
  .تصـدرها احلكومة 
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  :    BONDS GUARANTEED BY GOVT:سندات مضمونة من احلكومة 1030103
يدرج يف هذا البند السندات اليت تصدرها الشركات املسامهة واملؤسسـات  

  0العامة شريطة أن تكون مكفولة من احلكومة 
يدرج يف هذا البند :  CERTIFICATE OF DEPOSITS: شهادات إيداع 1030104

  0شهادات اإليداع اليت تصدرها البــنوك يف داخل قطر 
يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة  :  OTHER BONDS:سندات أخرى  1030105

  0القائمة ألية سندات أخرى مل يتم تصنيفها يف أي من البنود السابق ذكرها 
  :ركزياألوراق املالية الصادرة من مصرف قطر امل 1030106

   SECURITIES ISSUED BY CENTRAL BANK :  يدرج يف هذا البنـد
  0مجيع األوراق املالية اليت يصدرها مصرف قطر املركزي 

يدرج يف هذا البند األرصــدة القائمـة جلميـع   :   SHARESاألسهم  1030107
األسهم املشتراة داخل قطر بغرض االجتار واليت تتميـز بالسـيولة والقابلـة    

  0لللتداو
يدرج يف هذا البند مجيع االستثمارات :   OTHERSاستثمارات أخرى  1030108

داخل قطر اليت مل تدرج يف أي من البنود السابقة مـا عـدا االسـتثمار يف    
  0العقارات واألصول الثابتة 

يدرج يف هذا البند جممــوع البنود من :   OUTSIDE QATARخارج قطر  10302
  0 1030206إىل   1030201

يدرج يف هذا البند جمموع األرصـدة القائمة :  TREASURY BILLSأذونات اخلزينة  1030201
  0ألذونات اخلزينة الصادرة عن احلكومات األجنبية 

يدرج يف هـذا البنـد    :GOVERNMENT BONDS: السندات احلكومية 1030202
مبـا  (جمموع األرصدة القائمة للسندات اليت تصدرها احلكومات خارج قطر 

  0)ا سندات حـكومة قطر الصادرة خارج قطرفيه
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يدرج يف هذا البنـد   :CERTIFICATE OF DEPOSITشهادات اإليداع  1030203
  0شهادات االيداع اليت تصدرها البنوك يف اخلارج 

 1030105نفس ما ورد بالبنـد  :  OTHER BONDSسندات أخرى  1030204
  0ولكن خارج قطر 

ولكـن خـارج    1030107ورد بالبند نفس ما :   SHARES األسهم 1030205
  0قطر
 1030108نفس ما ورد يف البند :   OTHERS:استثمارات أخرى 1030206

  0ولكن خارج قطر 
  .DUE FROM BANKS & FINANCIAL INST:املستحق على البنوك واملؤسسات املالية   104

ت املالية مهما يدرج يف هذا البند إمجايل األرصدة القائمة املستحقة على البنوك واملؤسسا
كان آجاهلا وأنواعها ، وهي بذلك تشـمل األرصـدة اجلاريـة املدينـة للحسـابات      

)NOSTRO ( ًباإلضافة إىل األرصدة املدينة عرضيا)(  للحسـابات ) املكشوفةVOSTRO( 
والودائع والقروض واملراحبات الدولية يف السلع واملعادن وأي أرصدة أخرى قائمة لدى 

  0ملالية البنوك واملؤسسات ا
  : INSIDE QATAR:داخل قطر  10401

يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة القائمة لدى البنوك  :   BANKSبنوك  1040101
  0مبا يف ذلك  البنوك التجارية والبنوك اإلسـالمية والبنوك املتخصصة 

يدرج يف هـذا  :   .FINANCIAL INST:املؤســسات املالية األخرى 1040102
األرصدة القائمة لدى كل  املؤسسات  املالية املرخص  هلا  من  البند جمموع

مصرف قطر املركزي خبالف البنوك مثل شـركات التمويـل واالسـتثمار    
  0والصرافة وعليه فإن شركات التأمني ال تندرج حتت هذا البند 

  : OUTSIDE QATAR:خارج قطر 10402
  0خارج قطرولكن  1040101نفس ما ورد يف :  BANKS:بنوك  1040201
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يدرج يف هذا البند جمموع  -:H.Q & BRANCHES: أو الفروع /املركز الرئيسي و 1040202
  0األرصـدة لدى املركز الرئيسي والفروع خارج قطر

يدرج يف هذا البند األرصـدة  :  OTHER FINANCIAL INST: مؤسسات مالية أخرى  1040203
قطر مبزاولة بعض األعمـال املصـرفية   القائمة لدى املؤسسات املالية املرخص هلا خارج 
  0خبالف البنوك وال تدخل ضمنها شركات التأمني

تدرج يف هذا البند األرصدة القائمة جلميـع أنـواع   :  CREDIT FACILITIES:التسهيالت االئتمانية    105
لك املقدمة التسهيالت االئتمانية وعمليات التمويل املباشرة املقدمة جلميع القطاعات االقتصادية خبالف ت

  0) 104(للبنوك واملؤســـسات املالية واملدرجة يف البند السابق 
  : INSIDE QATAR:داخل قطر 10501

يدرج يف هذا البند مجيع أرصدة  حسابات اجلاري مدين :  OVERDRAFT: اجلاري مدين 1050101
  0 واحلسابات حتت الطلب املكشوفة 

يدرج يف هذا البند األرصدة القائمة جلميع :  BILLS DISCOUNTED:األوراق املخصومة   1050102
  0األوراق التجارية اليت مت خصمها للعمالء

يدرج يف هذا البند األرصدة القائمة جلميع القروض وذمم  :LOANS:السلف والقروض    1050103
بالنسبة للبنوك اإلسالمية تدرج أرصـدة  (التمويل املقدمة للعمالء خبالف اجلاري مدين 

  0)يل  باملراحبة واالستصناع واإلجارةذمم التمو
يدرج يف هذا البند التسهيالت االئتمـانية املباشرة األخرى اليت مل :  OTHERS:أخرى    050104

وبالنسبة للبنوك اإلسالمية تدرج أرصدة التمويل ( يتم تصنيفها يف البنود السابق ذكرها 
  0) باملضاربة واملشاركة

يدرج يف هذا البند إمجايل األرصدة القائمة جلميـع  : OUTSIDE QATAR: خارج قطر    10502
  0أنواع  التسهيالت االئتمانية املباشرة املقدمة للعمالء خارج قطر 

  :يدرج يف هذا البند مايلي : LONG TERM INVESTMENT:استثمارات طويلة االجل      106
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لـة أو غـري   املسامهات الثابتة يف رؤوس أموال الشركات سواء كانت متداو  106/1
  0متداولة

أية استثمارات مالية طويلة األجل أخرى غري متداولـة مثـل احملـافظ أو       106/2
  0الصناديق االستثمارية 

أية استثمارات غري مالية مثل االستثمارات العقارية واالستثمار يف أصول    106/3
  0بالنسبة للبنوك اإلسالمية

  : INSIDE QATAR: داخل قطر   10601
يدرج يف هذا البند األرصدة :   EQUITY PARTICIPATION:ملشاركة يف حقوق امللكيةا   1060101

  0القائمة ملسامهات البنك الثابتة يف رؤوس أموال املؤسـسات والشركات داخل قطر
يدرج يف هذا البند أي استثمارات أخرى طويلـة االجـل مثـل    :  OTHERS:أخرى    1060102

االستثمارية غـري القابلـة للتـداول أو التسـييل      االستثمارات يف احملافظ والصناديق
وأي ) بالنسـبة للبنـوك اإلسـالمية   (واالستثمارات العقارية واالستثمارات يف أصول 

   0استثمارات أخرى طويلة األجل  
   : OUTSIDE QATAR:خارج قطر   10602

لبنـد  نفس مـا ورد يف ا :   EQUITY PARTICIPATION: املشاركة يف حقوق امللكية   1060201
  0ولكن خارج قطر  1060101

  0ولكن خـارج قطر  1060102نفس ما ورد يف البند :  OTHERSأخــرى   1060202
يدرج يف هذا البند جمموع البندين  :NET FIXED ASSETS: صايف املوجودات الثابتة         1070

  0 10702و10701
جمموع البندين   يدرج يف هذا البند :  BANK USE: ألغراض استخدام البنك  10701

  0 1070102و 1070101
بعد (يدرج يف هذا البند صايف القيمة الدفترية :  PROPERTIES:عقارات    1070101

  0لكافة العقارات واألراضي اململوكة بغرض استخدام البنك) خصم اإلهالك
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يدرج يف هذا البند :   OTHER FIXED ASSETS:موجودات ثابتة أخرى  1070102
لبـاقي املوجـودات   ) بعد خصم اإلهالك(ـمة الدفترية صايف القيــــ

  0)اخل  00السيارات / املعدات /الثابتة اخلاصة باستخدام البنك مثل األثاث 
يدرج يف هذا البند جممـوع  :  OTHER PURPOSES: ألغراض االستخدامات األخرى  10702

  0 1070202و  1070201البندين 
) بعد اإلهالك(ج يف هذا البند صايف القيمة الدفترية يدر:  INSIDE QATAR: داخل قطر  1070201

لألراضي والعقارات واألصول الثابتة األخرى اليت ميتلكها البنك لغري أغراض استخداماته 
  0اخلاصة أو استثماراته مثل العقارات واألصول الثابتة املستملكة مقابل ديون 

ولكن خـارج   1070201بند نفس ما جاء يف ال:  OUTSIDE QATAR:خارج قطر   1070202
              قطر 

يدرج يف هذا البند األرصدة القائمة ألي :  OTHER ASSETS: موجودات أخرى       1080
تصنيف  مـاملذكـورة سابقاً ويت  يتم تصنيفها يف بنود املوجوداتموجودات أخرى مل

  ).607(صفحة  0)87(ملحق  )12(بنودها يف اجلدول التفصيلي رقم 
 ىلا 101 يدرج يف هذا البند جمموع البنود، ما ورد من: TOTAL ASSETS: إمجايل املوجودات  1

0108  
  -:تعليمات تعبئة بنود املطلوبات -3

  :    DUE TO QCB:املستحق ملصرف قطر املركزي 201
يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة القائمة املسـتحقة  : PLACEMENTS: اإليداعات   20101

ر املركزي جلــميع أنواع االيداعات لدى البنك مهما كـان آجاهلـا أو   ملصرف قط
  0نوعها 

يدرج يف هذا البند  االلتزامات القائمة علـى البنـوك     (REPO)عمليات إعادة الشراء   20102
    0للمصرف املركزي الناشئة عن اتفاقيات بيع وإعادة شراء أوراق الدين

ند أي أرصدة قائمة أخرى مل يـتم تصـنيفها يف   يدرج يف هذا الب:  OTHERS: أخرى  20103
  0  20102و 20101البنود 
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  .DUE TO BANKS & FINANCIAL INST: مستحق للبنوك واملؤسسات املالية         202
يدرج يف هذا البند إمجايل األرصدة القائمة املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية مهما كان 

) VOSTRO(اجلارية الدائنـة للحسـابات    آجاهلا وأنواعها وهي بذلك تشمل األرصدة

  والودائع والقروض وأي) NOSTRO(باإلضافة إىل األرصدة الدائنة عرضياً للحسابات 
   0أرصـدة أخرى قائمة مسـتحقة للبنوك 

ويراعى التمييز بني البنوك واملؤسسات املالية والفروع واملراكز الرئيسية داخل  وخارج   
   0يف جانب املوجودات) 104(بند  قطر على نفس النحو الوارد يف

 يدرج يف هذا البند جمموع ودائع العمالء بالبندين:  CUSTOMER DEPOSITS: ودائع العمالء 203
خبالف ودائـع  البنـوك    وتشمل كافة ودائع القطاعـني العام واخلاص 20302، 20301

دائع حسب األنواع ويراعى التمييز بني الو) 202(واملؤسسات املالية املدرجة يف البند السابق 
  :اآلتية 

  :  RESIDENT:حسابات مقيمة  20301
 2030103و  2030102و  2030101يدرج يف هذا البند جممـوع البنـود     

  ).ألجل -توفري  –حتت الطلب (
األجانب الذين يعملون داخل البالد بعقود ملدة عام فـأكثر لـدى املؤسسـات    / أ

  .احلكومية والشركات الوطنية واألفراد
وع الشركات واملؤسسات األجنبية اليت تعمل داخل البالد بصفة دائمة ولديها فر/ ب

  .مصاحل اقتصادية فيها والعاملني األجانب لديها
خبـالف السـفارات والقنصـليات    (املؤسسات األجنبية اليت ال هتدف اىل الربح / ج

البالد  واليت تزاول أعمال داخل) أخل... األجنبية ومكاتب متثيل املؤسسات الدولية 
  .ملدة تزيد عن عام

املستثمر األجنيب الذي ميتلك حصة يف شركة وطنية بشرط أن يكون له إقامة دائمة / د
  .يف البلد
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  .فروع شركات الطريان واملالحة األجنبية/ هـ
هذا باإلضافة اىل حسابات الشركات واملؤسسات الوطنية واملواطنني القطريني والـيت    

  .يمةتعترب بطبيعتها حسابات مق
  :  NON RESIDENT: حسابات غري مقيمة  20302

 2030203و  2030202و  2030201يدرج يف هذا البند جمموع البنود   
  ).ألجل –توفري  –حتت الطلب (
السفارات والقنصليات األجنبية ومكاتب متثيل املؤسسات واهليئات الدولية / أ

  .والعاملني األجانب لديهاواالقليمية 
  .لون على تأشرية زيارة ملدة أقل من عاماألجانب احلاص/ ب
الطالب الذين يدرسون يف املدارس واجلامعات الوطنية والذين أتوا اىل البالد / ج

  .بغرض الدراسة بصفة أساسية
  .األجانب القادمون اىل البالد بغرض العالج يف املستشفيات الوطنية/ د

مومسية وملدة ال تزيد عن  العاملون األجانب الذين يعملون داخل البالد بصورة/ هـ
  .عام

الشركات األجنبية املرخصة من خارج قطر ومملوكة كلياً أو جزئياً من قبل / و
شركات أو مؤسسات داخل قطر، واليت ال تزاول أعمال داخل البالد ملدة تزيد 

  .عن عام
الشركات األجنبية اليت تزاول أعمال مبوجب عقود خاصة مع احلكومة أو مع / ي

  .خرين ملدة تقل عن عاممقيمني آ
يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة القائمة : DEBT SECURITIES:أوراق الدين     204

أو أية أوراق / سندات / ألوراق الدين اليت يصدرها البنك يف شكل شهادات إيداع
  0دين أخرى 
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يدرج يف هذا البند جممـوع  : CERTIFICATE OF DEPOSITS: شهادات اإليداع   20401
  0رصدة القائمة شهادات اإليداع اليت يصدرها البنكاأل

يدرج يف هذا البند سندات الدين :  NOTES: املتوسطة  االجلالقصرية والسندات   20402
  0عن عشرة سنوات مدة استحقاقها اليت ال تزيد

يدرج يف هذا البند سـندات الـدين الطويلـة   :  BONDS: السندات طويلة االجل       20403
  0يت تتجاوز مدة استحقاقها  عشرة سنوات االجل ال

يدرج يف هذا البند أية أوراق أخرى مل يتم تصنيفها يف البنـود  :  OTHERS:أخرى  20404
  .أعاله

دة القائمـــة  يدرج يف هذا البند جمموع األرص: MARGIN:التأمينات النقدية    205
ادات والقبـوالت  من قبل العمالء كالتأمني النقدي على االعتمللتأمينات النقدية 

  0والكفاالت أو أي تأمينات نقدية أخرى
  :PROVISIONS: ـاتاملخصص      206

يدرج يف هذا البند إمجـايل   :  SPECIFIC LOAN PROVISION:خمصص خاص الديون  20601
  0أرصدة املخصصات اخلاصة املكونة نتيجة تقيــيم كل دين من الديون 

  :PROVISION FOR SECURITIES PORTFOLIO :خمصص حمفظة األوراق املالية  20603
يدرج يف هذا البند املخصص املكون لتغطيــة اخلســائر املتوقعة يف حمفظة األوراق   

  0املالية
  : PROVISION FOR LONG TERM INVEST :خمصص االستثمارات طويلة االجل  20604

رات طويلـة  يدرج يف هذا البند املخصص املكون لتغطية اخلسائر املتوقعة يف االسـتثما 
  0االجل

  :INTEREST IN SUSPENSE :الفوائـد املعلقـة  20605
يدرج يف هذا البند جمموع أرصدة  الفوائد واألرباح والعموالت املستحقة على حسابات 

  0االئتمان والتمويل املختلفة للعمالء ومت تعليقها بدالً من ترحيلها لألرباح 
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رج يف هذا البـند أي خمصصات يد:  OTHER PROVISIONS: خمصصات أخرى  20606
  0)يرفق هلا جدول تفصيلي(أخرى غري مدرجة يف البنود السابقة 

يدرج يف هذا البند أية  أرصدة قائمة ملطلوبات أخرى مل يتم : OTHER LIABILITIES: مطلوبات أخرى 207
تصنيفها يف بنود املطلوبات املذكورة أعاله كما يدرج ضمنها صايف أرباح أو خسـائر  

وكذلك صايف أرباح أو خســائر ) تدرج اخلسائر بالسالب (ط البنك خالل العام نشا
 العام السابق اليت مل تعتمـــد بعد من املصرف املركزي ومن اجلمعية العمومية ويتم

  صـفحة  ) 91(ملحق ) 16(تصنيف بنود املطلوبات األخرى يف اجلدول التفصيلي رقم 
)611 (0  

   20802و 20801يدرج يف هذا البند جمموع البنود :   CAPITAL ACOUNTS:حسابات راس املال  208
يدرج يف هذا البند حسابات رأس املال   األساسية وهي : (TIER1)رأس املال األساسي   20801

) LEGAL RESERVE(واالحتياطي القانـوين )PAID UP CAPITAL(رأس املال املدفوع 

 RETAINED( ألرباح املدورةوا) OTHER RESERVES( واالحتيـاطيات األخـرى

EARNINGS (0  
يدرج يف هذا البند أرصـدة حسابات رأس املـال  :(TIER 2)رأس املال املساند   20802

                                          ــولاألص من احتياطي إعادة تقيـيم اند واملكونةـاملس
)ASSET REVALUATION RESERVE(ةوالقروض املساند)SUBORDINATED TERM 

LOANS (  وأي بنود أخــرى)OTHERS(  مثل احتياطي املخاطرإن وجدت.  
ويراعى عند احتساب مجيع النسب والسقوف اإلشرافية اليت أصدرها ويصـدرها        

أخـذ جممـوع البنـد    ) املنسوبة إىل رأس املال واالحتياطيات (مصرف قطر املركزي 
  ).ندةالقروض املسا( 2080202و  20801

    208 إىل  201يدرج يف هذا البند جمموع البنود من : OTHER LIABILITIES: إمجايل املطلوبات 2
   :CONTRA ITEMS:حسابات هلا مقابل  -4

يف جانب املوجـودات  ) 3(وتشمل البنود اليت تظهر بأسفل املركز املايل وحتمـل رقم 
  0واجملموع يف البندين يف جانب املطلوبات وجيب أن تتساوى املبالغ ) 4(ورقم 
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  ) :INDIRECT CREDIT FACILITIES(: التسهيالت االئتمانية غري املباشرة ) 301,401(

ـ ويدرج حتت هذا البند جمموع األرصدة القائمة للتسهيالت االئتمانية غري املباش رة ــ
ـ ارج قطر وتشمل االعتمادات املســالء داخل قطر وخــللعماملقدمة   تنديةــ

خطابات الضمان بأنواعها الصادرة لصاحل العمالء على النحـو املـبني يف   والقبوالت و
  0 )612(صفحة ) 92ملحق ) (17(اجلدول املرفق رقم 

  ):INSIDE QATAR(داخل قطر ) 30101,40101( 
وتشمل جمموع األرصدة القائمة للتسهيالت االئتمانية غري املباشرة املقدمة للعمالء داخل   

  0قطر
  ):OUTSIDE QATAR(رج قطر خا) 30102,40102(

وتشمل جمموع األرصدة القائمة للتسهيالت االئتمانية غري املباشرة املقدمـة للعمـالء     
  0خارج قطر

  ):FINANCIAL OBLIGATIONS(تعهدات مالية ) 302,402(
ويدرج حتت هذا البند التعهدات املالية الصادرة من البنك والقائمـة بتـاريخ املركـز      

  .قوف التسهيالت غري املستغلةل ســـاملــايل مث
 )UNUTILIZED LINE OF CREDIT( وتعهدات تغطية االكتــتاب يف األوراق املالية 
) UNDERWRITING FACILITIES (تعهدات مالية أخرى مماثلة على النحـو    أو أي

    0) 612(صفحة ) 92ملحق ) (17(املبني يف اجلدول املرفق رقم 
  ):INVESTMENT ACTIVITIES(ة األنشطة االستثماري) 303,403(

لكافـة  ) ليس حلساب العمالء(يدرج حتت هذا البند استثمارات واستخدامات البنك 
أنواع املشتقات املالية مثل عقود الصرف اآلجله واملستقبلية واملتبادلة وعقود الفوائـد  

) 92ملحق ) (17(م ـاملتبادلة ، واخليارات ، على النحو املبني يف اجلدول املرفق رق
  .)612(صفحة 

  ):OTHERS(أخــرى ) 304,404
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يدرج يف هذا البند أي تعهدات أو التزامات أخرى مل تدرج يف أي بند من البنود السابقة   
  0) 304,404(إىل ) 301,401(من 

  :  INVESTMENT UNDER MANAGEMENT:استثمارات لصاحل العمالء  – 5-7
البنك لصاحل عمالئه سـواء كانت حمافظ  يدرج يف هذا البند كافة األنشطة اليت يديرها

أو صناديق أو سلع أو أية منتجات استثمارية أخرى مدارة لصاحل العمالء وتشمل البنود 
  ـ:التاليه

  :الء حمافظ استثمارية مداره لصـاحل العمـ 701
 PORTFOLIO  MANAGEMENT FOR CUSTOMERS:   INVESTMENT 

االستثمارية اليت يديرها البنك لصاحل العمالء  ساباتواحلاحملافظ  يدرج هبا إمجايل اصول  
  0بالوكالة عنهم 

  . INVESTMENT FUND MANGMENT:إدارة صناديق االستثمار        702
  0يدرج هبا إمجايل اصول صناديق االستثمار املدارة من قبل البنك  

  FOR CUSTOMERS          PRODUCTS HELD:  استثمارات لصاحل العمالء 703

يف األوراق املالية والصـرف األجـنيب   اليت يديروهنا يراد هبا إمجايل حجم استثمارات العمالء 
 0واملشتقات املالية وأي منتجات استثمارية أخرى للعمالء لدى البنك

 OTHERS : أخـرى  704

يدرج يف هذا البند أي أنشطة استثمارية أخرى تدار للعمالء مل تدرج يف البنـود مـن             
  0) 703(إىل ) 701(
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  للموجودات والمطلوبات  تعليمات تعبئة البيان الشهري
  )74(تابع ملحق 
  

  -:تعليمات عامة  -1 
  0تعبأ البيانات من واقع سجالت البنك حسب أرصدة إقفال آخر يــوم عمل من كل شهر   1/1
 يف Q.C.B Connectasجيب أن يتم ادخال البيان مع مجيع مرفقاته عن طريق نظام الربط اآليل   1/2

  0موعد أقصاه اليوم الثامن من الشهر الذي يلي الشهر املعد عنه البيان 
إظهار كافة املوجودات واملطلوبات من العمالت األجنبية يف األعمدة املخصصة هلا وذلك بعـد    1/3

تقييمها بالريال القطري حيث يتوجب اعـــتماد أسعار سوق نيويورك  لتحويل العمـالت  
ألمريكي ومن مث اعتماد سعر شراء الدوالر احملدد من قبل مصـرف قطـر   األجنبية إىل الدوالر ا

  اخلاص) 21(املركزي لتحـويل الدوالر إىل الريال القطري على أن يراعى يف ذلك املعيار رقم 
   0بآثار التغريات يف أسعار صرف العمالت األجنبية على البنود النقدية وغري النقدية  

مساوياً جملموع العمودين األول والثاين وذلك سواء على ) اجملموع(لث جيب أن يكون العمود الثا   1/4
مستوى كل بند رئيسي و فرعي أو على مستوى إمجايل املوجودات أو املطلوبات أو احلسابات 

  0النظامية 
يراعى أن يتساوى جمموع أي بند يرد يف اجلداول التحليلية املرفقة بالبيان الشهري مع نفس البند   1/5

  0جـه البيان على و
  0ةاملدة املتبقية وذلك أينما وردت يف اجلداول التحليلي" حسب االستحقاق "يقصد بعبارة   1/6 

أن يكون البيان الشهري معتمداً من مسئولني اثنني بشرط أن يكــون أحدهم حيمل توقيع فئة   1/7
  0) أ(

ع البنـوك الوطنيـة   تزويد مصرف قطر املركزي بالبيان الشهري ملوجودات ومطلوبات فـرو   1/8
  0باخلارج وكذلك امليزانية اجملمعة للبنوك مع فروعها باخلارج 

هي البيانات املعتمـدة لـدى    Q.C.B Connectsالبيانات املدخلة بواسطة البنوك من خالل نظام   1/9
  0املصرف املركزي واليت سوف يتم من خالهلا حتديد النسب واملعدالت املختلفة
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  -:د املوجودات تعليمات تعبئة بنو  -2
يدرج يف هـذا البنـد رصـيد    :  CASH & PRECIOUS METALS: راق ومسكوكات نقديةأو 101

حساب النقد يف الصندوق بالريال والعمالت األجنبية واملسكوكات النقدية باإلضافة إىل املعـادن  
صـفحة  ) 76(ملحـق  ) 1(الثمينة القابلة للتحويل إىل نقد كما هو مبني يف اجلدول املرفق رقم 

)596(.  
  : DUE FROM QCBاملستحق على مصرف قطر املركزي  102

يدرج يف هذا البند الرصيد احملتفظ به لدى  -:(REQUIRED RESERVE)احتياطي نقدي    10201
  0مصرف قطر املركزي كاحتياطي نقدي الزامي

رف يدرج يف هذا البند أية أرصدة أخرى مودعة لدى املص: (OTHERS)أرصدة أخرى     10202
  0مهما كان اجلـها أو الغـاية من إيداعها ) عدا االحتياطي النقدي(

   : TRADING SECURITIES PORTFOLIO: حمفظة املتاجرة يف األوراق املالية 103
  - :تتضمن هذه احملفظة ما يلي "        

للمتاجرة أو للبيع أو (مجيع األوراق املالية املتداولة بغض النظر عن تصنيفها   103/1
ويستثىن من ذلك املسامهات الثابته يف رؤوس اموال ) ستحقاقلال

  0الشركات
مجيع األذونات والسندات واوراق الدين الصادرة عن حكومة دولة قطر أو    103/2

  0بكفالتها أو مصرف قطر املركزي سواء كانت قابلة أو غري قابلة للتداول 
إىل   1030101موع البنود من يدرج يف هذا البند جم :INSIDE QATARداخل قطر     10301

1030108 0  
يدرج يف هذا البنـد جممـوع   :   TREASURY BILLS:أذونات اخلزينة 1030101

  .األرصدة القائمة ألذونات اخلزينة الصادرة عن احلكومة القطرية 
يدرج يف هـذا البنـد   :   GOVERNMENT BONDS:سندات حكومية 1030102

ية وغريهـا مـن السـندات الـيت      جمموع األرصدة القائمة لسندات التنم
  .تصـدرها احلكومة 
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  :    BONDS GUARANTEED BY GOVT:سندات مضمونة من احلكومة 1030103
يدرج يف هذا البند السندات اليت تصدرها الشركات املسامهة واملؤسسـات  

  0العامة شريطة أن تكون مكفولة من احلكومة 
يدرج يف هذا البند :  CERTIFICATE OF DEPOSITS: شهادات إيداع 1030104

  0شهادات اإليداع اليت تصدرها البــنوك يف داخل قطر 
يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة  :  OTHER BONDS:سندات أخرى  1030105

  0القائمة ألية سندات أخرى مل يتم تصنيفها يف أي من البنود السابق ذكرها 
  :ركزياألوراق املالية الصادرة من مصرف قطر امل 1030106

   SECURITIES ISSUED BY CENTRAL BANK :  يدرج يف هذا البنـد
  0مجيع األوراق املالية اليت يصدرها مصرف قطر املركزي 

يدرج يف هذا البند األرصــدة القائمـة جلميـع   :   SHARESاألسهم  1030107
األسهم املشتراة داخل قطر بغرض االجتار واليت تتميـز بالسـيولة والقابلـة    

  0لللتداو
يدرج يف هذا البند مجيع االستثمارات :   OTHERSاستثمارات أخرى  1030108

داخل قطر اليت مل تدرج يف أي من البنود السابقة مـا عـدا االسـتثمار يف    
  0العقارات واألصول الثابتة 

يدرج يف هذا البند جممــوع البنود من :   OUTSIDE QATARخارج قطر  10302
  0 1030206إىل   1030201

يدرج يف هذا البند جمموع األرصـدة القائمة :  TREASURY BILLSأذونات اخلزينة  1030201
  0ألذونات اخلزينة الصادرة عن احلكومات األجنبية 

يدرج يف هـذا البنـد    :GOVERNMENT BONDS: السندات احلكومية 1030202
مبـا  (جمموع األرصدة القائمة للسندات اليت تصدرها احلكومات خارج قطر 

  0)ا سندات حـكومة قطر الصادرة خارج قطرفيه
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يدرج يف هذا البنـد   :CERTIFICATE OF DEPOSITشهادات اإليداع  1030203
  0شهادات االيداع اليت تصدرها البنوك يف اخلارج 

 1030105نفس ما ورد بالبنـد  :  OTHER BONDSسندات أخرى  1030204
  0ولكن خارج قطر 

ولكـن خـارج    1030107ورد بالبند نفس ما :   SHARES األسهم 1030205
  0قطر
 1030108نفس ما ورد يف البند :   OTHERS:استثمارات أخرى 1030206

  0ولكن خارج قطر 
  .DUE FROM BANKS & FINANCIAL INST:املستحق على البنوك واملؤسسات املالية   104

ت املالية مهما يدرج يف هذا البند إمجايل األرصدة القائمة املستحقة على البنوك واملؤسسا
كان آجاهلا وأنواعها ، وهي بذلك تشـمل األرصـدة اجلاريـة املدينـة للحسـابات      

)NOSTRO ( ًباإلضافة إىل األرصدة املدينة عرضيا)(  للحسـابات ) املكشوفةVOSTRO( 
والودائع والقروض واملراحبات الدولية يف السلع واملعادن وأي أرصدة أخرى قائمة لدى 

  0ملالية البنوك واملؤسسات ا
  : INSIDE QATAR:داخل قطر  10401

يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة القائمة لدى البنوك  :   BANKSبنوك  1040101
  0مبا يف ذلك  البنوك التجارية والبنوك اإلسـالمية والبنوك املتخصصة 

يدرج يف هـذا  :   .FINANCIAL INST:املؤســسات املالية األخرى 1040102
األرصدة القائمة لدى كل  املؤسسات  املالية املرخص  هلا  من  البند جمموع

مصرف قطر املركزي خبالف البنوك مثل شـركات التمويـل واالسـتثمار    
  0والصرافة وعليه فإن شركات التأمني ال تندرج حتت هذا البند 

  : OUTSIDE QATAR:خارج قطر 10402
  0خارج قطرولكن  1040101نفس ما ورد يف :  BANKS:بنوك  1040201
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يدرج يف هذا البند جمموع  -:H.Q & BRANCHES: أو الفروع /املركز الرئيسي و 1040202
  0األرصـدة لدى املركز الرئيسي والفروع خارج قطر

يدرج يف هذا البند األرصـدة  :  OTHER FINANCIAL INST: مؤسسات مالية أخرى  1040203
قطر مبزاولة بعض األعمـال املصـرفية   القائمة لدى املؤسسات املالية املرخص هلا خارج 
  0خبالف البنوك وال تدخل ضمنها شركات التأمني

تدرج يف هذا البند األرصدة القائمة جلميـع أنـواع   :  CREDIT FACILITIES:التسهيالت االئتمانية    105
لك املقدمة التسهيالت االئتمانية وعمليات التمويل املباشرة املقدمة جلميع القطاعات االقتصادية خبالف ت

  0) 104(للبنوك واملؤســـسات املالية واملدرجة يف البند السابق 
  : INSIDE QATAR:داخل قطر 10501

يدرج يف هذا البند مجيع أرصدة  حسابات اجلاري مدين :  OVERDRAFT: اجلاري مدين 1050101
  0 واحلسابات حتت الطلب املكشوفة 

يدرج يف هذا البند األرصدة القائمة جلميع :  BILLS DISCOUNTED:األوراق املخصومة   1050102
  0األوراق التجارية اليت مت خصمها للعمالء

يدرج يف هذا البند األرصدة القائمة جلميع القروض وذمم  :LOANS:السلف والقروض    1050103
بالنسبة للبنوك اإلسالمية تدرج أرصـدة  (التمويل املقدمة للعمالء خبالف اجلاري مدين 

  0)يل  باملراحبة واالستصناع واإلجارةذمم التمو
يدرج يف هذا البند التسهيالت االئتمـانية املباشرة األخرى اليت مل :  OTHERS:أخرى    050104

وبالنسبة للبنوك اإلسالمية تدرج أرصدة التمويل ( يتم تصنيفها يف البنود السابق ذكرها 
  0) باملضاربة واملشاركة

يدرج يف هذا البند إمجايل األرصدة القائمة جلميـع  : OUTSIDE QATAR: خارج قطر    10502
  0أنواع  التسهيالت االئتمانية املباشرة املقدمة للعمالء خارج قطر 

  :يدرج يف هذا البند مايلي : LONG TERM INVESTMENT:استثمارات طويلة االجل      106
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لـة أو غـري   املسامهات الثابتة يف رؤوس أموال الشركات سواء كانت متداو  106/1
  0متداولة

أية استثمارات مالية طويلة األجل أخرى غري متداولـة مثـل احملـافظ أو       106/2
  0الصناديق االستثمارية 

أية استثمارات غري مالية مثل االستثمارات العقارية واالستثمار يف أصول    106/3
  0بالنسبة للبنوك اإلسالمية

  : INSIDE QATAR: داخل قطر   10601
يدرج يف هذا البند األرصدة :   EQUITY PARTICIPATION:ملشاركة يف حقوق امللكيةا   1060101

  0القائمة ملسامهات البنك الثابتة يف رؤوس أموال املؤسـسات والشركات داخل قطر
يدرج يف هذا البند أي استثمارات أخرى طويلـة االجـل مثـل    :  OTHERS:أخرى    1060102

االستثمارية غـري القابلـة للتـداول أو التسـييل      االستثمارات يف احملافظ والصناديق
وأي ) بالنسـبة للبنـوك اإلسـالمية   (واالستثمارات العقارية واالستثمارات يف أصول 

   0استثمارات أخرى طويلة األجل  
   : OUTSIDE QATAR:خارج قطر   10602

لبنـد  نفس مـا ورد يف ا :   EQUITY PARTICIPATION: املشاركة يف حقوق امللكية   1060201
  0ولكن خارج قطر  1060101

  0ولكن خـارج قطر  1060102نفس ما ورد يف البند :  OTHERSأخــرى   1060202
يدرج يف هذا البند جمموع البندين  :NET FIXED ASSETS: صايف املوجودات الثابتة         1070

  0 10702و10701
جمموع البندين   يدرج يف هذا البند :  BANK USE: ألغراض استخدام البنك  10701

  0 1070102و 1070101
بعد (يدرج يف هذا البند صايف القيمة الدفترية :  PROPERTIES:عقارات    1070101

  0لكافة العقارات واألراضي اململوكة بغرض استخدام البنك) خصم اإلهالك
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يدرج يف هذا البند :   OTHER FIXED ASSETS:موجودات ثابتة أخرى  1070102
لبـاقي املوجـودات   ) بعد خصم اإلهالك(ـمة الدفترية صايف القيــــ

  0)اخل  00السيارات / املعدات /الثابتة اخلاصة باستخدام البنك مثل األثاث 
يدرج يف هذا البند جممـوع  :  OTHER PURPOSES: ألغراض االستخدامات األخرى  10702

  0 1070202و  1070201البندين 
) بعد اإلهالك(ج يف هذا البند صايف القيمة الدفترية يدر:  INSIDE QATAR: داخل قطر  1070201

لألراضي والعقارات واألصول الثابتة األخرى اليت ميتلكها البنك لغري أغراض استخداماته 
  0اخلاصة أو استثماراته مثل العقارات واألصول الثابتة املستملكة مقابل ديون 

ولكن خـارج   1070201بند نفس ما جاء يف ال:  OUTSIDE QATAR:خارج قطر   1070202
              قطر 

يدرج يف هذا البند األرصدة القائمة ألي :  OTHER ASSETS: موجودات أخرى       1080
تصنيف  مـاملذكـورة سابقاً ويت  يتم تصنيفها يف بنود املوجوداتموجودات أخرى مل

  ).607(صفحة  0)87(ملحق  )12(بنودها يف اجلدول التفصيلي رقم 
 ىلا 101 يدرج يف هذا البند جمموع البنود، ما ورد من: TOTAL ASSETS: إمجايل املوجودات  1

0108  
  -:تعليمات تعبئة بنود املطلوبات -3

  :    DUE TO QCB:املستحق ملصرف قطر املركزي 201
يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة القائمة املسـتحقة  : PLACEMENTS: اإليداعات   20101

ر املركزي جلــميع أنواع االيداعات لدى البنك مهما كـان آجاهلـا أو   ملصرف قط
  0نوعها 

يدرج يف هذا البند  االلتزامات القائمة علـى البنـوك     (REPO)عمليات إعادة الشراء   20102
    0للمصرف املركزي الناشئة عن اتفاقيات بيع وإعادة شراء أوراق الدين

ند أي أرصدة قائمة أخرى مل يـتم تصـنيفها يف   يدرج يف هذا الب:  OTHERS: أخرى  20103
  0  20102و 20101البنود 
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  .DUE TO BANKS & FINANCIAL INST: مستحق للبنوك واملؤسسات املالية         202
يدرج يف هذا البند إمجايل األرصدة القائمة املستحقة للبنوك واملؤسسات املالية مهما كان 

) VOSTRO(اجلارية الدائنـة للحسـابات    آجاهلا وأنواعها وهي بذلك تشمل األرصدة

  والودائع والقروض وأي) NOSTRO(باإلضافة إىل األرصدة الدائنة عرضياً للحسابات 
   0أرصـدة أخرى قائمة مسـتحقة للبنوك 

ويراعى التمييز بني البنوك واملؤسسات املالية والفروع واملراكز الرئيسية داخل  وخارج   
   0يف جانب املوجودات) 104(بند  قطر على نفس النحو الوارد يف

 يدرج يف هذا البند جمموع ودائع العمالء بالبندين:  CUSTOMER DEPOSITS: ودائع العمالء 203
خبالف ودائـع  البنـوك    وتشمل كافة ودائع القطاعـني العام واخلاص 20302، 20301

دائع حسب األنواع ويراعى التمييز بني الو) 202(واملؤسسات املالية املدرجة يف البند السابق 
  :اآلتية 

  :  RESIDENT:حسابات مقيمة  20301
 2030103و  2030102و  2030101يدرج يف هذا البند جممـوع البنـود     

  ).ألجل -توفري  –حتت الطلب (
األجانب الذين يعملون داخل البالد بعقود ملدة عام فـأكثر لـدى املؤسسـات    / أ

  .احلكومية والشركات الوطنية واألفراد
وع الشركات واملؤسسات األجنبية اليت تعمل داخل البالد بصفة دائمة ولديها فر/ ب

  .مصاحل اقتصادية فيها والعاملني األجانب لديها
خبـالف السـفارات والقنصـليات    (املؤسسات األجنبية اليت ال هتدف اىل الربح / ج

البالد  واليت تزاول أعمال داخل) أخل... األجنبية ومكاتب متثيل املؤسسات الدولية 
  .ملدة تزيد عن عام

املستثمر األجنيب الذي ميتلك حصة يف شركة وطنية بشرط أن يكون له إقامة دائمة / د
  .يف البلد
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   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  

  .فروع شركات الطريان واملالحة األجنبية/ هـ
هذا باإلضافة اىل حسابات الشركات واملؤسسات الوطنية واملواطنني القطريني والـيت    

  .يمةتعترب بطبيعتها حسابات مق
  :  NON RESIDENT: حسابات غري مقيمة  20302

 2030203و  2030202و  2030201يدرج يف هذا البند جمموع البنود   
  ).ألجل –توفري  –حتت الطلب (
السفارات والقنصليات األجنبية ومكاتب متثيل املؤسسات واهليئات الدولية / أ

  .والعاملني األجانب لديهاواالقليمية 
  .لون على تأشرية زيارة ملدة أقل من عاماألجانب احلاص/ ب
الطالب الذين يدرسون يف املدارس واجلامعات الوطنية والذين أتوا اىل البالد / ج

  .بغرض الدراسة بصفة أساسية
  .األجانب القادمون اىل البالد بغرض العالج يف املستشفيات الوطنية/ د

مومسية وملدة ال تزيد عن  العاملون األجانب الذين يعملون داخل البالد بصورة/ هـ
  .عام

الشركات األجنبية املرخصة من خارج قطر ومملوكة كلياً أو جزئياً من قبل / و
شركات أو مؤسسات داخل قطر، واليت ال تزاول أعمال داخل البالد ملدة تزيد 

  .عن عام
الشركات األجنبية اليت تزاول أعمال مبوجب عقود خاصة مع احلكومة أو مع / ي

  .خرين ملدة تقل عن عاممقيمني آ
يدرج يف هذا البند جمموع األرصدة القائمة : DEBT SECURITIES:أوراق الدين     204

أو أية أوراق / سندات / ألوراق الدين اليت يصدرها البنك يف شكل شهادات إيداع
  0دين أخرى 
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   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  

يدرج يف هذا البند جممـوع  : CERTIFICATE OF DEPOSITS: شهادات اإليداع   20401
  0رصدة القائمة شهادات اإليداع اليت يصدرها البنكاأل

يدرج يف هذا البند سندات الدين :  NOTES: املتوسطة  االجلالقصرية والسندات   20402
  0عن عشرة سنوات مدة استحقاقها اليت ال تزيد

يدرج يف هذا البند سـندات الـدين الطويلـة   :  BONDS: السندات طويلة االجل       20403
  0يت تتجاوز مدة استحقاقها  عشرة سنوات االجل ال

يدرج يف هذا البند أية أوراق أخرى مل يتم تصنيفها يف البنـود  :  OTHERS:أخرى  20404
  .أعاله

دة القائمـــة  يدرج يف هذا البند جمموع األرص: MARGIN:التأمينات النقدية    205
ادات والقبـوالت  من قبل العمالء كالتأمني النقدي على االعتمللتأمينات النقدية 

  0والكفاالت أو أي تأمينات نقدية أخرى
  :PROVISIONS: ـاتاملخصص      206

يدرج يف هذا البند إمجـايل   :  SPECIFIC LOAN PROVISION:خمصص خاص الديون  20601
  0أرصدة املخصصات اخلاصة املكونة نتيجة تقيــيم كل دين من الديون 

  :PROVISION FOR SECURITIES PORTFOLIO :خمصص حمفظة األوراق املالية  20603
يدرج يف هذا البند املخصص املكون لتغطيــة اخلســائر املتوقعة يف حمفظة األوراق   

  0املالية
  : PROVISION FOR LONG TERM INVEST :خمصص االستثمارات طويلة االجل  20604

رات طويلـة  يدرج يف هذا البند املخصص املكون لتغطية اخلسائر املتوقعة يف االسـتثما 
  0االجل

  :INTEREST IN SUSPENSE :الفوائـد املعلقـة  20605
يدرج يف هذا البند جمموع أرصدة  الفوائد واألرباح والعموالت املستحقة على حسابات 

  0االئتمان والتمويل املختلفة للعمالء ومت تعليقها بدالً من ترحيلها لألرباح 
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  لعاشرهاالطبعة   

  

رج يف هذا البـند أي خمصصات يد:  OTHER PROVISIONS: خمصصات أخرى  20606
  0)يرفق هلا جدول تفصيلي(أخرى غري مدرجة يف البنود السابقة 

يدرج يف هذا البند أية  أرصدة قائمة ملطلوبات أخرى مل يتم : OTHER LIABILITIES: مطلوبات أخرى 207
تصنيفها يف بنود املطلوبات املذكورة أعاله كما يدرج ضمنها صايف أرباح أو خسـائر  

وكذلك صايف أرباح أو خســائر ) تدرج اخلسائر بالسالب (ط البنك خالل العام نشا
 العام السابق اليت مل تعتمـــد بعد من املصرف املركزي ومن اجلمعية العمومية ويتم

  صـفحة  ) 91(ملحق ) 16(تصنيف بنود املطلوبات األخرى يف اجلدول التفصيلي رقم 
)611 (0  

   20802و 20801يدرج يف هذا البند جمموع البنود :   CAPITAL ACOUNTS:حسابات راس املال  208
يدرج يف هذا البند حسابات رأس املال   األساسية وهي : (TIER1)رأس املال األساسي   20801

) LEGAL RESERVE(واالحتياطي القانـوين )PAID UP CAPITAL(رأس املال املدفوع 

 RETAINED( ألرباح املدورةوا) OTHER RESERVES( واالحتيـاطيات األخـرى

EARNINGS (0  
يدرج يف هذا البند أرصـدة حسابات رأس املـال  :(TIER 2)رأس املال املساند   20802

                                          ــولاألص من احتياطي إعادة تقيـيم اند واملكونةـاملس
)ASSET REVALUATION RESERVE(ةوالقروض املساند)SUBORDINATED TERM 

LOANS (  وأي بنود أخــرى)OTHERS(  مثل احتياطي املخاطرإن وجدت.  
ويراعى عند احتساب مجيع النسب والسقوف اإلشرافية اليت أصدرها ويصـدرها        

أخـذ جممـوع البنـد    ) املنسوبة إىل رأس املال واالحتياطيات (مصرف قطر املركزي 
  ).ندةالقروض املسا( 2080202و  20801

    208 إىل  201يدرج يف هذا البند جمموع البنود من : OTHER LIABILITIES: إمجايل املطلوبات 2
   :CONTRA ITEMS:حسابات هلا مقابل  -4

يف جانب املوجـودات  ) 3(وتشمل البنود اليت تظهر بأسفل املركز املايل وحتمـل رقم 
  0واجملموع يف البندين يف جانب املطلوبات وجيب أن تتساوى املبالغ ) 4(ورقم 
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  ) :INDIRECT CREDIT FACILITIES(: التسهيالت االئتمانية غري املباشرة ) 301,401(

ـ ويدرج حتت هذا البند جمموع األرصدة القائمة للتسهيالت االئتمانية غري املباش رة ــ
ـ ارج قطر وتشمل االعتمادات املســالء داخل قطر وخــللعماملقدمة   تنديةــ

خطابات الضمان بأنواعها الصادرة لصاحل العمالء على النحـو املـبني يف   والقبوالت و
  0 )612(صفحة ) 92ملحق ) (17(اجلدول املرفق رقم 

  ):INSIDE QATAR(داخل قطر ) 30101,40101( 
وتشمل جمموع األرصدة القائمة للتسهيالت االئتمانية غري املباشرة املقدمة للعمالء داخل   

  0قطر
  ):OUTSIDE QATAR(رج قطر خا) 30102,40102(

وتشمل جمموع األرصدة القائمة للتسهيالت االئتمانية غري املباشرة املقدمـة للعمـالء     
  0خارج قطر

  ):FINANCIAL OBLIGATIONS(تعهدات مالية ) 302,402(
ويدرج حتت هذا البند التعهدات املالية الصادرة من البنك والقائمـة بتـاريخ املركـز      

  .قوف التسهيالت غري املستغلةل ســـاملــايل مث
 )UNUTILIZED LINE OF CREDIT( وتعهدات تغطية االكتــتاب يف األوراق املالية 
) UNDERWRITING FACILITIES (تعهدات مالية أخرى مماثلة على النحـو    أو أي

    0) 612(صفحة ) 92ملحق ) (17(املبني يف اجلدول املرفق رقم 
  ):INVESTMENT ACTIVITIES(ة األنشطة االستثماري) 303,403(

لكافـة  ) ليس حلساب العمالء(يدرج حتت هذا البند استثمارات واستخدامات البنك 
أنواع املشتقات املالية مثل عقود الصرف اآلجله واملستقبلية واملتبادلة وعقود الفوائـد  

) 92ملحق ) (17(م ـاملتبادلة ، واخليارات ، على النحو املبني يف اجلدول املرفق رق
  .)612(صفحة 

  ):OTHERS(أخــرى ) 304,404
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  لعاشرهاالطبعة   

  

يدرج يف هذا البند أي تعهدات أو التزامات أخرى مل تدرج يف أي بند من البنود السابقة   
  0) 304,404(إىل ) 301,401(من 

  :  INVESTMENT UNDER MANAGEMENT:استثمارات لصاحل العمالء  – 5-7
البنك لصاحل عمالئه سـواء كانت حمافظ  يدرج يف هذا البند كافة األنشطة اليت يديرها

أو صناديق أو سلع أو أية منتجات استثمارية أخرى مدارة لصاحل العمالء وتشمل البنود 
  ـ:التاليه

  :الء حمافظ استثمارية مداره لصـاحل العمـ 701
 PORTFOLIO  MANAGEMENT FOR CUSTOMERS:   INVESTMENT 

االستثمارية اليت يديرها البنك لصاحل العمالء  ساباتواحلاحملافظ  يدرج هبا إمجايل اصول  
  0بالوكالة عنهم 

  . INVESTMENT FUND MANGMENT:إدارة صناديق االستثمار        702
  0يدرج هبا إمجايل اصول صناديق االستثمار املدارة من قبل البنك  

  FOR CUSTOMERS          PRODUCTS HELD:  استثمارات لصاحل العمالء 703

يف األوراق املالية والصـرف األجـنيب   اليت يديروهنا يراد هبا إمجايل حجم استثمارات العمالء 
 0واملشتقات املالية وأي منتجات استثمارية أخرى للعمالء لدى البنك

 OTHERS : أخـرى  704

يدرج يف هذا البند أي أنشطة استثمارية أخرى تدار للعمالء مل تدرج يف البنـود مـن             
  0) 703(إىل ) 701(
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Income and Expenses Statement Of Banks 
As at ../../…. 

(Amount in thousands QR) 
Description LC FC Total

5   INCOME    
501   INTEREST RECEIVED:    
50101   From QCB    
50102    From Banks & fin. Inst.    
5010201   Inside Qatar    
501020101   Banks    
501020102   Other Fin. Inst.    
5010202    Outside Qatar    
501020201   Banks    
501020202   H.Q., Branches    
501020203   Other Fin. Inst.    
50103   Credit Facilities    
5010301   Inside Qatar     
501030101   Over Draft    
501030102   Bills discounted    
501030103   Loans    
501030104   Others    
5010302    Outside Qatar     
50104   Trading Securities    
5010401   Inside Qatar    
501040101   Treasury Bills    
501040102   Govt. Bonds    
501040103   Other Bonds    
501040104   Certificate of Deposit    
501040105   Other Securities     
5010402   Outside Qatar    
501040201   Treasury Bills    
501040202   Govt. Bonds    
501040203   Other Bonds    
501040204   Certificate of deposit    
501040205   Others     
502   NET POSITION OF TRADING 
         SECURITIES PORTFOLIO 

   

50201   Inside Qatar    
5020101   Treasury Bills    
5020102    Govt. Bonds    
5020103    Other Bonds    
5020104    Certificate of Deposit    
5020105    Shares     
502010501   Dividend    
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 -        -    
  البيان الشهري  للموجودات                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها  -عشر الثانيالباب 

              والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 
502010502   Capital Gain/Loss    
5020106    Other Securities     
50202   Outside Qatar    
5020201   Treasury Bills    
5020202   Govt. Bonds    
5020203    Other Bonds    
5020204   Certificate of deposit    
5020205   Shares     
502020501   Dividend    
502020502   Capital Gain/Loss    
5020206   Other Securities     
503   NET POSITION OF LONG TERM  
       INVESTMENT 

   

50301   Inside Qatar    
50302   Outside Qatar    
504   NET POSITION OF FOREIGN 
         EXCHANGE

   

505 COMMISSION RECEIVED    
50501   Credit Facilities    
50502   Contra Items    
5050201    Indirect credit facilities    
5050202    Financial Obligations    
5050203    Investment Activities    
5050204    Others     
50503   Investment under management    
50504   Other Commissions    
506   UNUSUAL INCOME    
507   PRIOR YEAR INCOME    
508   OTHER INCOME    
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 -        -    
  البيان الشهري  للموجودات                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها  -عشر الثانيالباب 

              والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 
(Amount in thousands QR) 

Description LC FC Total
6   EXPENSES    
601   INTEREST PAID:    
60101   To QCB    
60102   To Banks & fin. Inst.    
6010201   Inside Qatar    
601020101   Banks    
601020102   Other Fin. Inst.    
6010202   Outside Qatar    
601020201   Banks    
601020202   H.Q., Branches    
601020203   Other Fin. Inst.    
60103   Customer Deposit    
6010301   Current, call    
6010302   Saving    
6010303   Time    
60104   Debt Securities    
6010401   Certificate of deposit     
6010402   Notes     
6010403   Bonds     
6010404   Others     
602   COMMISSION PAID    
603   PROVISIONS FOR LOAN LOSSES 
       AND OTHER CHARGES 

   

60301   Specific loan provision    
60302       
60303    Provision for Trading 
           securities portfolio 

   

60304   Provision for Long Term 
          Investment 

   

60305   Write off      
60306   Other provisions and charges    
604   DEPRECIATION    
605   GENERAL AND  

   ADMINISTRATION 
         EXPENSES 

  

60501   Staff Cost     
60502   Others     
606   UNUSUAL LOSSES (CHARGES)  
607   PRIOR YEAR LOSSES 
       (CHARGES) 

 

608   OTHER EXPENSES    

NET PROFIT/LOSS  (5 - 6) 
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-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

   Table (1) 
                      (101) Cash and Precious Metals 

as at …./…./… 
                                                                                                                                                                             (in 000Q.R) 

Description  L. C  F. C  Total 
10101 Notes  
10102 Coins  
10103 Precious Metals  
1010301 Gold 
1010302 Silver 
1010303 Others 

 
 

   

Total    
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-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

 
 

 
Table (2) 

(102+104 )Breakdown of balances maintained with QCB / Banks / Other financial institutions 
According  to Maturity 

as at …./…./…   
(In 000,QR) 

Description Demand <1 
month 

1to3 
months 

>3to6 
months 

>6to9 
months 

>9months 
to 1 year 

>1to 2 
years 

>2 years TOTAL 

102 Due from QCB   

104 Due from banks & fin.inst.   
104/01 Inside  Qatar    
104/01/01 Banks   
(01) Placements  
(02) Loans 

  

104/01/02 other fin. Inst   
(01) Placements  
(02) Loans 

  

104/02 outside Qatar   
104/02/01 Banks   
(01) Placements 
(02) Loans 

  

104/02/02 H.Q. and branches    
(01)Placements 
(02)Loans 

  

  Total of 102+104   
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-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

 
 
 

 
 
 

Table (3) 
(103) Break down of Securities portfolio by maturity 

as at …./…./… 
Description <1 months 1-3 

months 
>3 to 6 
months 

>6 to 12 
months 

>12 
months 

 
Total 

103/01 Inside Qatar        
103/01/01 Treasury bills        
103/01/02 Govt bonds        
103/01/03 Bonds Guaranteed By govt.        
103/01/04 Certificate of deposit        
103/01/05 Other Bonds        
103/01/06 Securities issued by central Bank       
103/01/07 Shares          
103/01/08 Others       
103/02 Outsids Qatar        
103/02/01 Treasury Bills        
103/02/02 Govt. Bonds        
103/02/03 Certificate of deposit        
103/02/04 Other Bonds        
103/02/05 Shares        
103/02/06 Others       
Total        

  
 
 
 

 )78(ملحق رقم



-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

  
  
  
  

Table (4) 
 (105) Break down of Credit facilities by  maturity 

as at…../…../….. 
                                                                                                                                                                                                                      (In 000 Q.R.) 

Description Regular
Over 
draft 

<1 
months 

1 to3 
months 

>3 to 6 
months 

>6 to12  
months 

>1to2 
years 

>2to3 
years 

>3 years Past 
due 

Under 
settelment 

Total  

105/01 Inside Qatar             
105/01/01 overdraft            
105/01/02 Bills Discounted            
105/01/03 Loans            
105/01/04 others              
105/02 Outside Qatar                   
105/02/01 overdraft            
105/02/02 Bills Discounted            
105/02/03 Loans            
105/02/04 others              
Total 105/01+105/02            

 
 
 
* Past due  : Loans  Due but not paid for more than 3 months  
  Under settelment : Overdraft Under Liquidation 
 
 

 
  
  

 )79(ملحق رقم



-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

 
 

Table (5) 
 (105) Break down of Credit Facilities by/ Collaterals 

as at…../…../…..    
 
                                                                                                                                                                                                              ( In 000 Q.R. ) 

Guarantee Inside Qatar Outside Qatar Total 

1) Against Customer Deposits    
2) Against Bank Guarantee    
3) Against Government Guarantee (or Govt.Bonds)    
4) Against Real Estate Mortgages    
5) Against Other Mortgages/ Hypothecations    
6) Against Financial Papers    
7) Against Assignments    
8) Against Salaries     
9) Against Other Tangible securities    
10) Personal Guarantee of others    
11) Unsecured        

Total    
 

  
  
  
  

 )80(ملحق رقم



-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

  
 

                                                                   Table (6) 
   (105) Breakdown of credit facilities by economic Sectors 

as at…../…../….. 
 
                                                                                                                                                                                                             ( In 000 Q.R. ) 

 
Description Overdraft 

(01) 
Bills Discounted 

(02) 
LOANS & Other 

Advances (03+04) 
 

Total 
 

F.C. 

105/01 Inside Qatar 
(01) Public Sector 

(01) Government 
(02) Gover.Institutions 
(03) Semi Gover.Inst. 

(02) Private Sector 
(01) Industry 
(02) General Trade 
(03) Services 
(04) Contractors 
(05) Real Estate 
(06) Consumption 
(07) Other sectors and Activities 
Activities 

 

Total 105/01  
 

105/02 outside Qatar 
 

(01) Public Sector 
   (02) Private sectors 

 

 

Total 105/  ( 105/01 + 105/02  )  
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-       -  
                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

  
  

  
 

Table (7) 
 

( 105 ) Credit  Classification According to Quality 
as at…../…../….. 

     (  In 000 Q.R.) 
Grades (1) Inside Qatar (2) Outside Qatar ( 1+ 2 ) Total Percentage % * 

 Direct 
Facilities 
105/01 

Indirect 
Facilities 
3/01/02 

 

Direct 
Facilities 
105/02 

Indirect 
Faclilities 
3/01/02 

Direct 
Facilities 

105 

Indirect 
Facilities 

3/01 

Direct 
Facilities 

Indirect 
Facilities 

(1) LowRisk-Excellent          
(2) Standard/satisfactory Risk          
(3) Substandard  – Watch          
(4)  Doubtful          
(5)  Bad debts          
Total           

 
 
 
(Grades From 1to 5 According to Q.C.B. difinitions)  
 
 
*Percentage:  - Total ( 1 + 2 ) of each Grade        =           % 
                       Grand Total ( 1+ 2 ) of all Grades 
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                      والحسابات الختامية المطلوباتالبيان الشهري  للموجودات و                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

   

 
 

 
 

Table (8) 
(105 ) Break down Of Direct/Indirect  Credit Facitities by amount denominations and Number of Customers 

  ( Non Government ) 
as at…./…./…… 

 
Amount 

denominations 
(Per Customer) 

(In000 Q.R)  

Inside Qatar Outside Qatar Grand 
Total 
1+ 2 

Of 
which 

Bad and  
Doubtful  * 

Total 
direct 
and 

indirect 
   (1)   

Total 
Direct  

Facilities 

Over 
draft 

 

Bills. 
discounted 

Loans 
and other 
Advances 

Total 
Indirect 
Facilities 

Letter OF 
Credit 

Acceptances 
+ 

Others 

Letter 
OF  

Guarantee  

Total 
direct  
and 

indirect 
   (2)   

 Direct 
Facilities 

 Indirect 
Facilities 

No. 
of 

cust. 

Amount       No. 
of 

cust. 

Amount   No. 
of 

cust. 

Amount No. 
of 

cust. 

Amount 

      <100                 

  100    < 500                 

  500    < 1000                 

  1000   < 5000                 

  5000   < 10000                 

  10000 < 20000                 

  20000 < 30000                 

  30000 < 50000                 

  50000 < 100000                 

  100000 and over                 

                                        
* According to Q.C.B Credit Classification Grade ( 4+5)   
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

  
 

 
Table (9) 

(106) Long  Term Investment ـ
as at…../…../….. 

 
                                                                                                                                                                                                              ( In 000 Q.R. ) 

Description   Inside Qatar 
(106/01) 

Outside Qatar 
(106/02) 

(Total 106) 

(01) Equity participation      
     (01) Subsidiaries      
     (02) Associates        
     (03) Others    
(02) Other Long Term Investment       
     (01) Real Estate     
     (02) Others    

Total     
 
Subsidiaries: Bank Participation 50% and over 
Associates : Bank Participation 20% >  50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  )84(ملحق رقم 



  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 
 
 

 Table (10) 
107/01 Net Fixed Assets For Bank use 

                             as at …../…./… 
 

                                                                                (In 000Q.R. )                                                         
Description 

Cost 
Rate of % 

Depreciation. 
Prov. Of 

Depreciation.  
Net Book 
 Value 

107/01/01 Properties     
107/01/02 other Fixed. Assets     
(01) Furniture Fixture      
(02) Equipments & Machinary      
(03) Cars     
(04) Computer Equipments      
(05) Others     

Total 107/01     
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
  Table  (12) 

108 – Breakdown of Other Assets 
as at …../…./… 

 
 

Description L.C F.C Total 

108/01 Amounts Receivable    

108/02 Prepayments    

108/03 Accrued Income    

108/04  Clearing Cheques    

108/05 Amounts in Suspense    

108/06 Others (Details to be 

attached) 

   

Total      
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 
 
 

 Table (13) 
(201,202) Break down of balances Due to QCB / Banks  and other financial Institutions. 

as at …../…./… 
Description Demand <1 month 1to3 month >3 to 6 month >6 to 9 year >9to1 year 1to2yers >2years Total 

201 Due to QCB
    (01) Placements 
    (02) Repo 
    (03) Other 

         

202 Due to banks & fin. Inst.          
202/01 inside Qatar          
202/01/01 Banks          
    (01)  Placement  
    (02)  Repo  
    (03)  Borrowing   

         

202/01/02 other fin. Inst.          
    (01)  Placement  
    (02)  Repo  
    (03)  Borrowing 

         

202/02 oustside Qatar          
202/02/01 Banks          
    (01)  Placement  
    (02)  Repo  
    (03)  Borrowing 

         

202/02/02 H.Q and branches          
    (01)  Placement  
    (02)  Repo  
    (03)  Borrowing 

         

202/02/03 other Fin. Inst.          
    (01)  Placement  
    (02)  Repo  
    (03)  Borrowing 

         

Total of 201+202          
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 

                           Table (14) 
 ( 203 ) Breakdown of deposits as per Maturity and According to sectors   as at …../…./… 

(In 000Q.R) 
Current and 
Call 

 
Savings  

                                                  Time Deposits        
<1 month 1-3 month >3-6 month >6-12 month  >1-2 Year  >2 Years  

203/01 
Residents 

     

   (01) Public Sector      
       (01) local currency      
            (01) Government      
            (02) Government
                   Institutions. 

     

            (03) Semi Government
                   institutions. 

     

        (02) Foreign currency      
            (01) Government      
            (02) Government 
                   Institutions. 

     

            (03) Semi Government
                  institutions. 

     

   (02) private sector      
        (01) Local currency      
            (01) Personal      
            (02) Institutions and 
                  Companies 

     

     (02) Foreign currency      
         (01) Personal      
         (02) Institutions and
              Companies 

         

203/02 Non Residents. Acct.          
   (01) Local currency           
       (01) Personal          
       (02) Other Sectors          
   (02) Foreign Currency          
       (01) Personal          
       (02) Other Sectors          
Grand Total          
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

  
 
 

Table (15)  
( 203 ) Break down of customer deposits by amount denominations 

And number of customers ( Non Govt ) 
as at …/…/…. 

 
Amount denominations 

( per customer) 
in 000 Q.R. 

Resident Of Which 

Total Resident 
Current and 

call 
Savings Time Deposits  Non Residents Total  

Customer 
Dep(203) 

Inactive Acct. 

No of 
Cust. 

Amount   No of 
Cust. 

Amount No of 
Cust. 

Amount No of 
Cust. 

Amount 

           
>50   to 100            
>100 to 500            
>500 to 1000            
>1000 to 5000            
>5000 to 10.000            
>10.000 to 20.000            
>20000 to 30.000            
> 30000 to 50000            
> 50.000 to 100.000            
> 100.000            

Total            
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

  
 

Table- 16 
207 – Breakdown of Other Liabilities 

as at …../…./… 
Description L.C F.C Total 

207/01 Amounts Payable    

207/02 Dividends Payable    

207/03 Accruals    

207/04  Amounts in suspense    

207/05 Net profit( loss) Current 
year 1 

   

207/06 Net Profit ( loss) last year 2    

207/07 Other (Details to be 
attached) 

   

Total    
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
(1)Net profit (loss) Current year: For the Current period from jan. to date. 
(2) Net profit (loss) Last year : Under Approval of QCB and shareholders 
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

  Table (17) 
(3)Details of Contra Items  

as at…./…./……                                        
 (In 000Q.R.) 

Description Local Currency Foreign Currency TOTAL 
3/01 Indirect Credit Facilities 
         3/01/01  Inside Qatar 
                        3/01/01/01  Letter of Guarantee 

3/01/01/01/01   Bid Bonds 
3/01/01/01/02   Advance Payment Bonds 
3/01/01/01/03   Performance Bonds 
3/01/01/01/04   Loans Payment 
3/01/01/01/05   Shipping Guarantee 
3/01/01/01/06   Others 

                       3/01/01/02  Letter of Credit 
3/01/01/02/01   Import 
3/01/01/02/02   Export 
3/01/01/02/03   Acceptances 

                       3/01/01/03 Others 
         3/01/02  Outside Qatar 

3/01/02/01    Letter of Guarantee 
3/01/02/02    Letter of Credit 
3/01/02/03    Acceptances 
3/01/02/04    Others 

3/02   Financial Obligation 
3/02/01        Unutilized Line of Credit 
3/02/02        Underwriting Facilities 
3/02/03        Others 

3/03   Investment Activities 
3/03/01        Forward Commitments 
3/03/02        Financial Futures 
3/03/03        Interest Rate Swaps 
3/03/04        Currency Rate Swaps 
3/03/05        Options 
3/03/06        Others 

3/04   Others 

   

TOTAL    
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  البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية                            -        -                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

Table (18) 
(50103) Break down of Interest received on Credit Facilities by Economic Sectors 

Inside Qatar 
as at…./…./……                                         

 
                                                                                                                                                                                            (In 000Q.R.) 

 
Description 

Overdraft   
  

01 

Bills 
Discounted  

02 

Loans & other 
Advances 

03+04  

 
Total 

LC FC LC FC LC FC LC FC 
 
   5010301 – Inside Qatar  

01 Government          
02  Private Componies &  Institiutions  
03 Personal  

 
 
 
 
  
  

        

Total         
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  البيان الشهري للموجودات                                                 الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها  -عشر الثانيالباب 

                         والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             
  

   2008مارس/ البنوك   
  لعاشرهاالطبعة   

  

  
  

  )1(جدول رقم 
  

  
  ....../......حسب البنود الرئيسية آما هي في نهایة شهر/ االستثمارات المالية

  
  :.......................................................أسم البنك

  بااللف ریال  
اجمالي   *)106(البند   )103(البند   البيان

احتياطي 
  القيمة العادلة

بالقيمة العادلة من 
 األرباحالل خ

  روالخسائ
المحتفظ 

بها 
 لالستحقاق

المتاحة 
  المجموع  للبيع

بالقيمة 
العادلة من 

 األرباحخالل 
  **والخسائر

المحتفظ بها 
  لالستحقاق

المتاحة 
  المجموع  للبيع

المحتفظ 
بها 

  للمتاجرة

المصنفه
عند 
  نشائها

                      داخل قطر
                      الخزینةاذونات 
                      ت الحكوميةالسندا

السندات المضمونة من 
  الحكومة

                    

                      شهادات االیداع
                      - :سندات أخرى

                      من بنوك
                      من شرآات

                      اخرى
االوراق المالية الصادرة من 

  مصرف قطر المرآزي
                    

                      االسهم
                      ***اخرى

                      محافظ وصنادیق سندات
                      محافظ وصنادیق اسهم
                      محافظ وصنادیق اخرى

                      خارج قطر
                      اذونات الخزینة

                      السندات الحكومية
                      شهدات االیداع
                      - :سندات اخرى

                      من بنوك
                      من شرآات

                      اخرى
                      اسهم
                      :***اخرى

                      محافظ وصنادیق سندات
                      محافظ وصنادیق اسهم
                      محافظ وصنادیق اخرى

وخارج  لالمجموع داخ
  .قطر

                    

                                                  
                                                           

 االستثمارات املالية فقط *
 املصنفة عند نشأهتا **

 تتضمن احملافظ والصناديق ***

  )94(ملحق رقم 



-       -  
 والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                                                     االجداول والنماذج وتعليمات تعبئته -عشر الثانيالباب 

                                                               

   2008ارسم/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

 جدول رقم (2)   
103بند /المالية  األوراقالمتاجرة في   

 االستثمار في  السندات والصكوك وأوراق الدین ( حسب آل استثمار على حده)
 آما في نهایة شهر............../.....................

ق.ر باأللف                                                                                                                                     :...............................                                       اسم البنك  
نوع ومسمى 
  االستثمار

الغرض من
  االستثمار

جهة
  اإلصدار

مكان
  اإلصدار

القيمة تاریخ نوع العملة
الدفتریة 

من  31/12
 السابقالعام 

احتياطي  القيمة الدفتریة
القيمة 
  العادلة

رصيد 
المخصص 

  وجد إن

صافي القيمة 
الدفتریة بعد 

استبعاد 
احتياطي 

القيمة العادلة 
  والمخصص

نسبة االستثمار 
رأسمال  إلى

البنك 
  واحتياطياته

الشهر االستحقاق  الشراء
  السابق

الشهر
  الحالي

                  *داخل قطر: أوًال
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  -:مجموع أوًال
                  **قطر خارج : ثانيًا

                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  :مجموع ثانيًا
جمالي داخل وخارج إ

  قطر
                

  نسبة االستثمار إلى : مالحظة                          
        رأسمال البنك واحتياطياته         =   صافي القيمة الدفترية بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص                  

  )                                                                                  20801( رأسمال البنك األساسي البند                                                                                                 

                                                 
 .من مجموع فرعي لكل منها) 1.  3(تدرج االستثمارات متتالية حسب التصنيف في البند  *

 السندات الحكومية خارج قطر تشمل السندات الصادرة من البنوك المرآزیة  **

  )95 (ملحق رقم



-       -  
         والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
 

  
  )3(جدول رقم 

  حسب آل استثمار على حده)  1 0 3(االسهم االستثمار في  
  ............../.....................آما في نهایة شهر

  ق.بااللف ر                                                                                                                                                                                                                        :...............................  اسم البنك
الغرض   اسم الشرآة 

من 
  االستثمار

جنسية 
  الشرآة

رأس مال   نوع العملة
  الشرآة

القيمة الدفتریة   عدد االسهم
من العام  31/12

  السابق

احتياطي   قيمة الدفتریةال
  القيمة العادلة

رصيد 
المخصص 
  ان وجد

صافي القيمة 
الدفتریة بعد 

استبعاد احتياطي 
القيمة العادلة 
  والمخصص

نسبة االستثمار الى رأسمال 
  البنك واحتياطياته

الشهر 
  السابق

الشهر 
  الحالي

رأسمال البنك 
  واحتياطياته

رأسمال 
  الشرآة

                            داخل قطر: أوًال
1 -                            
2 -                            
3 -                            
4 -                            
5 -                            
6 -                            
7 -                            
8 -                            

                            - :مجموع أوًال
                            ج قطرارخ: ثانيًا

1 -                            
2 -                            
3 -                            
4 -                            
5 -                            
6 -                            
7 -                            
8 -                            

                            :مجموع ثانيًا
                            االجمالي

  صصة واملخصايف القيمة الدفترية بعد استبعاد احتياطي القيمة العادل=   نسبة املسامهة إىل رأمسال البنك واحتياطياته       : مالحظة
 )     2.  8. 1البند ( رأمسال البنك األساسي                                                                              

 

  )96(ملحق رقم 



-       -  
         والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                                                     الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
 

    
  



-        -  
                                   والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                                الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  )4(جدول رقم 
  حسب آل استثمار على حده)  1 0 6(االسهم االستثمار في  

  ............../.....................آما في نهایة شهر

   2008مارس/ البنوك 
  لعاشرهاالطبعة   

 

  )97(ملحق رقم

  ق.بااللف ر                                                                                                     :...............................                                                 اسم البنك
الغرض   اسم الشرآة

من 
  االستثمار

  متداول
غير ( 

  )متداول

ية جنس
  الشرآة

نوع 
  العملة

رأس مال 
  الشرآة

عدد 
  االسهم

القيمة 
االسمية 
  لألسهم

القيمة الدفتریة 
من  31/12

  العام السابق

احتياطي   القيمة الدفتریة
القيمة 
  العادلة

رصيد 
المخصص 
  ان وجد

صافي القيمة 
الدفتریة بعد 

استبعاد 
احتياطي 
القيمة 
العادلة 
  والمخصص

  نسبة المساهمة الى

الشهر 
  السابق

الشهر 
  الحالي

رأسمال 
البنك 

  واحتياطياته

رأسمال 
  الشرآة

                                داخل قطر: أوًال
                                شرآات تابعة -أ

1 -                                
2 -                                
                                شرآات زميلة -ب
1 -                                
2 -                                
                                شرآات اخرى -ج
1 -                                
2 -                                

                                مجموع داخل قطر
                                خارج قطر : ثانيًا
                                شرآات تابعة -أ

1 -                                
2 -                                
                                شرآات زميلة -ب
1 -                                
2 -                                
                                شرآات اخرى -ج
1 -                                
2 -                                

                                مجموع خارج قطر 
                                االجمالي 
  

  صافي القيمة الدفتریة بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص=   نسبة المساهمة إلى رأسمال البنك واحتياطياته       : مالحظة
 )     20801البند ( رأسمال البنك األساسي                                                              

  



-        -  
                                   والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                                الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  )4(جدول رقم 
  حسب آل استثمار على حده)  1 0 6(االسهم االستثمار في  

  ............../.....................آما في نهایة شهر

   2008مارس/ البنوك 
  لعاشرهاالطبعة   

 

  )97(ملحق رقم

  



 
   والحسابات الختامية لبيان الشهري للموجودات والمطلوباتا                                                           الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                                                                                                                           

  2008مارس/ البنوك                                                                                     العاشره الطبعة                                                                                                   

  )5/1(جدول رقم 
  .........../...........هایة شهرآما في ن) 106+103(في المحافظ والصنادیق التي تتعامل في السندات والصكوك واوراق الدین ضمن البندین االستثمار 

  ق.بااللف ر                                                                                          :...............................                                                              اسم البنك
الغرض من   الصندوق/اسم المحفظة 

  االستثمار
القيمة   تاریخ نوع العملة  الجنسية

الدفتریة 
من  31/12

  العام السابق

احتياطي   القيمة الدفتریة
  القيمة العادلة

رصيد 
ن المخصص ا
  وجد

صافي القيمة الدفتریة 
بعد استبعاد احتياطي 

القيمة العادلة 
  والمخصص

نسبة المحفظة او 
الصندوق الى رأسمال 
  البنك واحتياطياته

الشهر   االستحقاق  الشراء
  السابق

الشهر 
  الحالي

                )103(ضمن البند: أوًال
                داخل قطر -أ

1 -                
2 -                
3 -                
                خارج قطر  -ب
1 -                
2 -                
3 -                

                -:مجموع أوًال
                )106(ضمن البند: ثانيًا
                داخل قطر -أ

1 -                
2                
3 -                
4 -                
                خارج قطر -ب
1 -                
2 -                
3 -                

                مجموع ثانيا
                االجمالي

  
  صافي القيمة الدفتریة بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص       = رأسمال البنك واحتياطياته    نسبة المساهمة إلى: مالحظة
 )     20801البند ( رأسمال البنك األساسي                                                                                 

   

 )98 (ملحق رقم



 
   والحسابات الختامية جودات والمطلوباتلبيان الشهري للموا                                                        الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                                                                                                                           
 

  2008مارس/ البنوك                                                                              لعاشرهاة الطبع                                                                                       

      )5/2(جدول رقم 
  .........../...........آما في نهایة شهر) 106+103(ضمن البندین  االسهمفي المحافظ والصنادیق التي تتعامل في االستثمار 

  ق.بااللف ر                                                                     :...............................                                                                                اسم البنك

الغرض من   الصندوق/اسم المحفظة 
  نوع العملة  نسيةالج  االستثمار

  تاریخ

القيمة الدفتریة 
من  31/12

  العام السابق

  القيمة الدفتریة

احتياطي 
  القيمة العادلة

رصيد 
المخصص ان 

  وجد

صافي القيمة 
فتریة بعد الد

استبعاد احتياطي 
القيمة العادلة 
  والمخصص

 ةنسبة المحفظ
او الصندوق الى 
رأسمال البنك 
  واحتياطياته

الشهر   االستحقاق  الشراء
  الشهر الحالي  السابق

                )103(ضمن البند: أوًال
                داخل قطر -أ

1 -                
2 -                
3 -                
                خارج قطر  -ب
1 -                
2 -                
3 -                

                -:مجموع أوًال
                )106(ضمن البند: ثانيًا
                داخل قطر -أ

1 -                
2                
3 -                
4 -                
                خارج قطر -ب
1 -                
2 -                
3 -                

                مجموع ثانيا
                االجمالي

  صافي القيمة الدفتریة بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص=   نسبة المساهمة إلى رأسمال البنك واحتياطياته       : مالحظة
 )    20801البند ( رأسمال البنك األساسي                                                                                    

 

 )99 (ملحق رقم



 
   والحسابات الختامية لبيان الشهري للموجودات والمطلوباتا                                                          الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                                                                                                                           
 

  2008مارس/ البنوك                                                                               العاشرهالطبعة                                                                                       
 

      )5/3(جدول رقم 
  .........../...........آما في نهایة شهر 5/2،  5/1عدا الواردة في الجدولين  )106+103(في المحافظ والصنادیق ضمن البندین االستثمار 

  ق.بااللف ر                                                                                                :...............................                                                                 اسم البنك
الغرض   الصندوق/اسم المحفظة 

من 
  االستثمار

القيمة   تاریخ  نوع العملة  الجنسية
الدفتریة 

من 31/12
  العام السابق

احتياطي   القيمة الدفتریة
  القيمة العادلة

رصيد 
ان  المخصص
  وجد

صافي القيمة الدفتریة 
بعد استبعاد احتياطي 

القيمة العادلة 
  والمخصص

نسبة المحفظة او 
الصندوق الى رأسمال 
  البنك واحتياطياته

الشهر االستحقاق الشراء
  السابق

الشهر
  الحالي

                )103(ضمن البند: أوًال
                 داخل قطر -أ

1 -                 
2 -                 
                 خارج قطر  -ب
1 -                 
2 -                 

                 -:مجموع أوًال
                 )106(ضمن البند: ثانيًا
                 داخل قطر -أ
                 المالية  1/أ

1 -                 
2 -                 
                 العقاریة واالصول االخرى 2/أ

1 -                 
2 -                 
                 خارج قطر -ب
                 :المالية 1ب
1                 
2 -                 
                 العقاریة واالصول االخرى 2/ب
1 -                  
2 -                  

                 :مجموع ثانيًا
                 االجمالي

  
  صافي القيمة الدفتریة بعد استبعاد احتياطي القيمة العادلة والمخصص=   لمساهمة إلى رأسمال البنك واحتياطياته       نسبة ا: مالحظة

 )     20801البند ( رأسمال البنك األساسي                                                                                          

 )100(ملحق رقم 



  -          -    
  البيان الشهري للموجودات                                  وتعليمات تعبئتهاالجداول والنماذج  -عشر الثانيالباب 

    والحسابات الختاميةوالمطلوبات                                                                                                     

   2008مارس/ البنوك 
  لعاشرهاالطبعة   

  

  
  
  

    
  )6(جدول رقم   

  )106ضمن البند(تفاصيل االستثمارات غير المالية 
  ......./........آما في نهایة شهر

  بااللف ريال 
مكان او   اسم االستثمار

جنسية 
 االستثمار

تاریخ 
  االستثمار

تكلفة 
  الشراء

مجمع 
االستهالك 
  حتى تاریخه

مخصص   القيمة الدفتریة
هبوط 
  االسعار

صافي القيمة 
فتریة بعد الد

خصم 
  المخصص

نسبة االستثمار 
الى راسمال 

البنك 
  واحتياطياته

الشهر 
  السابق

الشهر 
  الحالي

استثمارات (العقارات : اوًال
  )للمتاجرة

                  

                     داخل قطر -أ
1 -                    
2 -                    
3 -                    

                    ب خارج قطر
1 -                     
2 -                    
3 -                    

                    :مجموع اوًال
ثانيًا االستثمارات بغرض 

عقارات واصول (التأجير
  )اخرى

                  

                    داخل قطر -أ
1 -                    
2 -                    
3 -                    
                    خارج قطر  -ب
1 -                    
2 -                    
3 -                    

                    :مجموع ثانيًا
                    ثالثًا اخرى

                    داخل قطر  -أ
1 -                    
2 -                    
3 -                    
                    خارج قطر -ب
1 -                    
2 -                    
3 -                    

                    مجموع ثالثا
                    اجمالي داخل قطر
                    اجمالي خارج قطر

                    اجمالي داخل وخارج قطر
 
 
 

  
  

  ) 101(ملحق رقم 



-       -  
                                    والحسابات الختاميةدات والمطلوبات البيان الشهري للموجو                                                                   الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

    )102(ملحق رقم 
  

  )7(جدول رقم 
  

  )01/202(والمستحق للبنوك والمؤسسات المالية المحلية ) 01/104(المستحق على البنوك و المؤسسات المحلية 
  ........./...........آما هي في نهایة شهر  

  :...................................................أسم البنك 
  بااللف ریال

 المستحق على البنوك والمؤسسات المالية المحلية المالية المحلية المستحق للبنوك والمؤسسات
تاریخ 
 االستحقاق

نوع الودیعة 
 مربوطة/جاریة

المعادل 
 بالریال

نوع 
 العملة

نوع الودیعة  تاریخ االستحقاق للمؤسسة المالية/ اسم البنك
 مربوطة/ جاریة

المعادل 
 بالریال

 المؤسسة المالية/ اسم البنك نوع العملة

        1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  

        1 -  
2 -  
3 -  
4 -  
5 -  
6 -  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع                  
  



 -         -    
  البيان الشهري للموجودات                                  الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             

                 
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  

  )8(جدول رقم 
  

  )04/204(تفاصيل أوراق الدين األخرى 
  ............./...........كما هي في نهاية شهر

  
    ......................    :اسم البنك 

  باأللف ريـال                                                                           
  المبلغ ـدمكونات البنــ

1- 
2-  
3-  
4-  
5-  
6- 

  

   المجموع
  
  

  
  ختم البنك  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 103 (ملحق رقم 



 -         -    
  البيان الشهري للموجودات                                  الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             

                 
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  )9(جدول رقم 

  
  

  )03/205(تفاصيل التأمينات النقدية األخرى 
  ............../..............كما هي في نهاية شهر 

  
    ......................    :اسم البنك 

  
  باأللف ريـال  

  المبلغ ــدمكونات البنـ
1- 
2-  
3-  
4-  
5-  
6- 

  

   المجموع
  
  

  ختم البنك  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )104 (ملحق رقم 



 -         -    
  البيان الشهري للموجودات                                  الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             

                 
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  

  )10(جدول رقم 
  

  )06/206(تفاصيل المخصصات األخرى 
  00000/000000آما هي في نهایة شهر 

  
    ......................    :اسم البنك 

  
  باأللف ريـال  

  المبلغ  ــــدمكونات البن
    مخصص التزامات عرضية  -1
    مخصص ترك الخدمة - 2
    مخصص عقارات الت ملكيتها للبنك - 3
    قضایا صمخص - 4
    مخصص مخاطر العمليات المصرفية  - 5
    مخصص ارصدة لدى البنوك  - 6
    اخــــــــــرى - 7
  
  
  

  ختم البنك  
  

  ) 105 (ملحق رقم 



 -      -    
  البيان الشهري للموجودات                             الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها _ عشر  الثانيالباب  

                  والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  )11(جدول رقم 

  )20802(تفاصيل راس المال المساند 
 )باأللف ريال(  0/00كما هي في نهاية شهر      00000000000اسم البنك   

 
  الشهر السابق الشهر احلايل

 )2080201(احتياطي تقييم األصول : اوًال  
 )حسب كل استثمار على حدة(       
 احتياطي القيمة العادلة-1      
         1/1 - 
          1/2 - 
          1/3 - 
          1/4 - 
          1/5 - 
          1/6 - 
          1/7 - 
          1/8 - 
          1/9 - 
          1/10 - 
 )تذآر(احتياطي تقييم األصول األخرى  - 2       
          2/1 - 
          2/2 - 
          2/3 - 
          2/4 - 
          2/5 - 
          2/6 - 
          2/7 - 
          2/8 - 
          2/9 - 
          2/10 - 
 مجموع أوًال  
 )حسب الجهة المقرضة) (2080202(القروض المساندة : ثانيًا  
        1-  
        2-  
       3-  
        4-  
        5-  
 مجموع ثانيًا  
 )2080203(أخــــرى : ثالثًا  
        1-  
        2-  
        3-  
        4-  
        5-  
 مجموع ثالثًا  
 اإلجمالي  

    
  ختم البنـــــــــك  

  
  
  
  

  )106(ملحق رقم 



 -      -    
  البيان الشهري للموجودات                             الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها _ عشر  الثانيالباب  

                  والحسابات الختامية والمطلوبات                                                                                             
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  
  )12(جدول رقم 

  حسب فروع البنك ) 203(و ودائع العمالء ) 105(التسهيالت االئتمانية المباشرة 
  ........../.........آما هي في نهایة شهر 

  
  

  :.......................................................أسم البنك
  بااللف ریال  

خل قطر حسب المدن المرآز الرئيسي والفروع دا التسهيالت االئتمانية ودائع العمالء
 المباشرة غير المباشرة والمناطق

  المرآز الرئيسي -1     
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  

10-  
11-  
12-  
13- 

  المجموع     
  

  خاص بالبنوك الوطنية التي لها فروع بالخارج
  

 المدینة/ حسب الدولة / اسم الفرع التسهيالت االئتمانية ودائع العمالء
 اشرةالمب غير المباشرة

     1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6- 

  المجموع     
  

  ختــــم البنـــك  
  
  
  

  )107(ملحق رقم 



-       -  
  لبيان الشهري للموجودات والمطلوبات ا                    الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                 والحسابات الختامية                                                                                                                       
  

   2008مارس / البنوك 
  لعاشرهاالطبعة   

  

  )081( ملحق رقم 
  

  
  )13(جدول رقم 

  )02/105(التسهيالت االئتمانية المباشرة خارج قطر 
  . ............/..........آما في نهایة شهر 

  
  :...............................................................اسم البنك

  
  ق .بااللف ر

التصنيف   الجنسية  اسم الجهة المقترضة
الدولي 
  لالئتمان

نوع 
  العملة

نوع 
/ القرض
  التمویل

تاریخ منح 
  /القرض
  التمویل

تاریخ 
  االستحقاق

الرصيد 
  القائم

نسبته الى 
حقوق 
  الملكية

  الضمان

                    شرآات حكومية 
                    
                    
                    

                    شرآات شبة حكومية 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

اجمالي شرآات القطاع 
  العام

                  

                    شرآات القطاع الخاص
                    
                    
                    
                    
                    

اجمالي شرآات القطاع 
  الخاص

                  

اجمالي التسهيالت 
  االئتمانية

                  

 
 
 



-        -  
                      والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                        الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب  
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهطبعة ال  

  

  
  

  )خاص بالبنوك اإلسالمية(
  )14(جدول رقم 

  )02/104(السلع والمعادن ضمن البند  الدولية في  المرابحات  تفاصيل
  ........./...........آما هي في نهایة شهر  

  :...................................................أسم البنك 
  بااللف ریال

  المؤسسة/ اسم البنك  الجنسية لبلدا نوع السلعة المبلغ المستحق تاریخ
 عملية المرابحة االستحقاق 

       1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
6-  
7-  
8-  
9-  

10-  
11-  
12-  
13-  

 14-  
15-  

  )ثانيًا(مجموع        
  )ثانيًا+ أوًال(إجمالي        

  
  ختــــم البنـــك

  
  
  
  
  
  
  

  )109(ملحق رقم   



-        -  
                      والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                        الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب  
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهطبعة ال  

  

  
  
  

                  )خاص بالبنوك التجاریة(
  )أ/15(جدول رقم 

  تصنيف حسابات االئتمان حسب خطورتها وامكانية تحصيلها
  ........./...........آما هي في نهایة شهر  

  :...................................................أسم البنك 
  بااللف ریال

  
  

  مجموع ارصدة
 *** الفئات

  .هـ. فئة 
 

  .د.فئة 
 

  .ج.فئة 
 

 *تصنيف االئتمان         .أ.فئة  .ب. فئة 
 

حسابات مشكوك في   ردیئة حسابات  نوع االئتمان
  تحصيلها

  حسابات ممتازة  حسابات عادیة  حسابات دون المستوى

 الرصيد ** % الرصيد %** الرصيد %** الرصيد %** الرصيد %**
  إئتمان مباشر                     

  أوراق مخصومة- 1
  جاري مدین - 2
 قروض - 3

  إجمالي االئتمان المباشر                     
  إئتمان غير مباشر                     

  آفاالت - 1
  اعتمادات - 2
  قبوالت - 3

  إجمالي االئتمان الغير مباشر                     
  إجمالي التسهيالت االئتمانية                      
  الضمانات العينية                     
  :المخصصات والفوائد المعلقة                     

  ت المخصصا -أ
  الفوائد المعلقة-ب

 ختــــم البنـــك  
 ات يميتم تصنيف حسب التعل       ♣

  )رصيد الفئة إلى مجموع أرصدة الفئات( تعني النسبة    ♣♣
  .يجب تطابق مجموع االرصدة مع رصيد اجمالي االئتمان للعمالء في البيان الشهري للموجودات والمطلوبات  ♣♣♣

    
    

  )110(ملحق رقم 



-        -  
                      والحسابات الختامية البيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                        الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها –عشر  الثانيالباب  
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهطبعة ال  

  

  
  
  

                  )خاص بالبنوك التجاریة(
  )أ/15(جدول رقم 

  تصنيف حسابات االئتمان حسب خطورتها وامكانية تحصيلها
  ........./...........آما هي في نهایة شهر  

  :...................................................أسم البنك 
  بااللف ریال

  
  

  مجموع ارصدة
 *** الفئات

  .هـ. فئة 
 

  .د.فئة 
 

  .ج.فئة 
 

 *تصنيف االئتمان         .أ.فئة  .ب. فئة 
 

حسابات مشكوك في   ردیئة حسابات  نوع االئتمان
  تحصيلها

  حسابات ممتازة  حسابات عادیة  حسابات دون المستوى

 الرصيد ** % الرصيد %** الرصيد %** الرصيد %** الرصيد %**
  إئتمان مباشر                     

  أوراق مخصومة- 1
  جاري مدین - 2
 قروض - 3

  إجمالي االئتمان المباشر                     
  إئتمان غير مباشر                     

  آفاالت - 1
  اعتمادات - 2
  قبوالت - 3

  إجمالي االئتمان الغير مباشر                     
  إجمالي التسهيالت االئتمانية                      
  الضمانات العينية                     
  :المخصصات والفوائد المعلقة                     

  ت المخصصا -أ
  الفوائد المعلقة-ب

 ختــــم البنـــك  
 ات يميتم تصنيف حسب التعل       ♣

  )رصيد الفئة إلى مجموع أرصدة الفئات( تعني النسبة    ♣♣
  .يجب تطابق مجموع االرصدة مع رصيد اجمالي االئتمان للعمالء في البيان الشهري للموجودات والمطلوبات  ♣♣♣

    
    

  )110(ملحق رقم 



-       -  
            والحسابات الختاميةالبيان الشهري للموجودات والمطلوبات                                                          الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها  -عشر الثانيالباب  
  

  2008ارسم/ البنوك 
  العاشره الطبعة  

  

  

  
     

  مصرف قطر المركزي
  إدارة اإلشراف املصريف 

     

 )ب/15(جدول رقم
  تصنيف حسابات التمويل حسب خطورتها

  00000وإمكانية تحصيلها كما هي في 
  0000000لدى بنك 

 

 
 
 

 )باأللف ريـال(األرصدة 
تصنيف 

 *االئتمــــان 
 
  "أ " فئة 

  حسابات ممتازة
 
  "ب " فئة 

  حسابات عادية
 

  "جـ " فئة 
  حسابات دون المستوى

 
  "د " فئة 

حسابات مشكوك في 
  تحصيلها

  
  "هـ " فئة 

  حسابات رديئة
  

  مجموع
  أرصدة  

  ***الفئات
                 إئتمان مباشر    % **     الرصيد % **   الرصيد % **   الرصيد  % **   الرصيد % **   الرصيد نوع االئتمــــان          

                 ماتمرابحات ومساو -1
                 استصناع -2
                 مضاربات -3
                 ـ مشاركات4
                 ـ أخـــرى5

                إجمالي االئتمان المباشر
                 ائتمان غير المباشر

                 ـ كفاالت1
                 ـ اعتمادات2
                 قبوالت -3

                ان الغير المباشرإجمالي االئتم
                 إجمالي التسهيالت االئتمانية

                 الضمانات العينية
                 األرباح المعلقة –ب                  المخصصات   -أ                 المخصصات واألرباح المعلقة
                 االئتمان غير المباشر –ب                  االئتمان المباشر    -أ               كومي وشبه الحكوميللقطاع الح                التسهيالت االئتمانية الممنوحة

  يتم التصنيف حسب التعليمات   *    
  )رصيد الفئة إلى مجموع أرصدة الفئات(تعني النسبة   ** 

  0الشهري للموجودات والمطلوبات يجب تطابق مجموع األرصدة مع رصيد إجمالي التمويل للعمالء في البيان  ***
  
   

  )111(ملحق رقم  
  البنوك االسالمية



 
   والحسابات الختامية لبيان الشهري للموجودات والمطلوباتا                                                                 الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                                                                                                                           
 

  2008مارس/ البنوك                                                                           هالعاشرالطبعة                                                                                          

              جدول رقم (16)
Bank: 

Currency Positions as at       /        /
Amounts are recorded in foreign currency 

 الموجودات

Description QR Foreign Currency
USD Euro Pds. Stg. Jap.Yen Others TOTAL

ASSETS        
   - Cash and Precious metals 101        

     - Due from QCB 102 0 0 0 0 0 0  
 - Required Reserve 10201        

 - Others 10202        
 - Trading Securities Portfolio 103 0 0 0 0 0 0  

  - Inside Qatar 10301        
 - Outside Qatar 10302        

 - Due from Banks & Fin. Inst 104 0 0 0 0 0 0  
  - Inside Qatar 10401        

  - Outside Qatar 10402        
  - Credit Facilities 105 0 0 0 0 0 0  

  - Inside Qatar 10501        
 - Outside Qatar 10502        

- Long Term Investments 106 0 0 0 0 0 0  
 - Inside Qatar 10601        
 -Outside Qatar 10602        

  - Net Fixed Assets 107 0 0 0 0 0 0  
- Banks Use 10701        

 - Other Purposes 10702        
- Other Assets 108        

1-TOTAL ASSETS 0 0 0 0 0 0  
Forward purchases        
TOTAL Assets and forward purchases (1) 0 0 0 0 0 0  
Foreign Exchange Rate        
Equivalent in QR        

 

 ) 112(  ملحق رقم 



 
   والحسابات الختامية لبيان الشهري للموجودات والمطلوباتا                                                                 الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                                                                                                                           
 

  2008مارس/ البنوك                                                                           هالعاشرالطبعة                                                                                          

 
  

 )61(تابع جدول رقم
Bank: 

Currency Positions as at       /        /
Amounts are recorded in foreign currency 

 المطلوبات
 

Description QR Foreign Currency 
USD Euro Pds. Stg. Jap.Yen Others TOTAL 

        

LIABILITIES        
  - Due to QCB 201        

     - Due to Bank & Fin inst 202 0 0 0 0 0 0  
 - Inside Qatar 20201        

Outside Qatar  - 20202        
  - Customer Deposit 203 0 0 0 0 0 0  

 - Resident 20301        
Non Resident - 20302        

 - Debt securties 204.        
 - Margins on 205        

 - Provisions 206        
  - Other Liabilites 207        

208- Capital Accounts        
2- Total Liabitites 0 0 0 0 0 0  
Foreard sales that could lead to risk        
Total Liabilites and forward sales(2) 0 0 0 0 0 0  
Foreign Exchange Rate        
Equivalent in QR  0 0 0 0 0 0 
Long(short) (1-2) 0 0 0 0 0 0  
Long position equivalent in QR 0 0 0 0 0 0 0 
Short position equivalent in QR 0 0 0 0 0 0 0 

 

  )112(رقم  تابع جدول



 -       -    
                     البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية            الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها                                                 -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

  )17(جدول رقم 
  تصنيف الموجودات والمطلوبات حسب مستويات أسعار الفائدة للفترة المنقضية من العام الحالي 

1/1/............... – ......./........./.........      
  

    ....................................................:اسم البنك 
  

  الموجودات: اوًال 
)باأللف ريال(  

  
 عر الفائدةس

  األرصدة لدى البنوك
 بما فيها القروض 

  األوراق المالية
 )باستثناء األسهم( 

 إجمالي الموجودات بقية الموجودات التسهيالت االئتمانية المباشرة

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار
 الفائدة

معدل
الفائدة 
السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار
 الفائدة

معدل
الفائدة 
السنوي

متوسطال
خالل 
الفترة

مقدار
 الفائدة

معدل
الفائدة 
السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار 
 الفائدة

معدل 
الفائدة 
 السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار 
 الفائدة

معدل 
الفائدة 
 السنوي

                     %صفر    
                     % 1لغایة 

-     2 %                     
-     3 %                     
-     4 %                     
-     5 %                     
-     6 %                     
-     8 %                     
-     10 %                     
-     12 %                     

                     % 12أآثر من 
                      المجموع

  
  
  
  

 
 

  

 )113(ملحق رقم 



 -       -    
                     البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية            الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها                                                 -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  
  

 
 

  )17(تابع جدول رقم 
  

  المطلوبـــــــــات: ثانيًا 
 

  
 سعر الفائدة

ودائع البنوك بما فيها المبالغ
المقترضة

 إجمالي المطلوبات بقية المطلوباتودائع العمالء أوراق الدین المصدرة

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار
 الفائدة

معدل
الفائدة 
السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار
 الفائدة

معدل
الفائدة 
السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار
 الفائدة

معدل
الفائدة 
السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار 
 الفائدة

معدل 
الفائدة 
 السنوي

المتوسط
خالل 
الفترة

مقدار 
 الفائدة

معدل 
الفائدة 
 السنوي

                     %صفر    
                     % 1لغایة 

-     2 %                     
-     3 %                     
-     4 %                     
-     5 %                     
-     6 %                     
-     8 %                     
-     10 %                     
-     12 %                     

                     % 12أآثر من 
                      المجموع

  
 0ألف ریال) 0000(ى تاریخه بلغت العموالت على التسهيالت المباشرة حت

  
  

 
 
 

 تابع ملحق رقم (113)



 -          -    
  احتساب وتوزيع األرباح بين المودعين                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                     اإلسالمية والمساهمين في البنوك                                                                                         
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  

  
  1/نموذج أ

  حساب األرباح والخسائر                             
 /........30/6حتى /...... 1/1عن الفترة من 

  
  ريال  باأللف

العام / 30/6
 السابق

العام / 30/6
 الحالي

العام /30/6 اإليرادات
 السابق

لعام ا/ 30/6
 الحالي

 المصروفات

  واالستثمار  التمویل یراداتإ   - 1  
  مخصصات مستردة    - 2
  إیرادات العمليات المصرفية   - 3
 أخرى إیرادات  - 4

  مصروفات وخسائر- 1  
  التمویل واالستثمار  

  مخصصات التمویل - 2
  واالستثمار   
  اإلداریةالمصروفات  - 3
  و العمومية    
  أخرىمصروفات  - 4
  
  
  
  
  
  
  
  

 )الخسارة(صافي الربح
  اإلجمالي    اإلجمالي  

 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 114(ملحق رقم 



 -          -    
  احتساب وتوزيع األرباح بين المودعين                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                     اإلسالمية والمساهمين في البنوك                                                                                         
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
 

  
  2/نموذج أ

  توزيع دفعة نصف سنوية تحت الحساب للمودعين                                    
  ....................عن عام                            

  
  احتساب حصة المودعين من األرباح -1

  
  ریال باأللف    

 صايف الربح-
حصة املودعني من صايف الربح

  اربة البنكخيصم حصة مض
 30/6صايف حصة املودعني حىت 

 الدفعة حتت احلساب اليت يرغب البنك يف توزيعها
 الفرق

  
  

  معدالت التوزيع -2               
  ریال باأللف                                                                                     

الحساب المطلوب  حسب الدفعة تحت
 توزيعها

  حسب صافي حصة المودعين

 باأللف اإلجمالي معدل العائد
 ريال

 باأللف اإلجمالي معدل العائد
 ريال

 ودائع ألجل الكثر من سنة         
  ودائع الجل سنة         
  شهور 6ودائع الجل         
  شهور 3ودائع الجل         
  ودائع ألجل شهر        
  ودائع مميزة        
  ائع التوفريود        
 ودائع حتت الطلب استثماري        
  ودائع مكسورة        
 اإلجمالي        
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  احتساب وتوزيع األرباح بين المودعين                         الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

                     اإلسالمية والمساهمين في البنوك                                                                                         
  

   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  
  

  
  1/موذج بـن

  حساب األرباح والخسائر                                  
 /................31/12عن السنة المالية المنتهية في 

  
  ريال  باأللف

العام / 30/6
 السابق

العام / 30/6
 الحالي

العام /30/6 اإليرادات
 السابق

لعام ا  /30/6
 الحالي

 المصروفات

   التمویل إیرادات- 1  
  واالستثمار      

  مخصصات مستردة    - 2
  المصرفية  ایرادات العمليات   - 3
 أخرى إیرادات  - 4

  مصروفات وخسائر  - 1  
  التمویل واالستثمار     
  مخصصات التمویل - 2

  واالستثمار     
و  داریةاإلالمصروفات  - 3

  العمومية
  أخرىمصروفات   - 4
  
  
  
  
  
  
  
  

 )الخسارة(صافي الربح
  اإلجمالي    اإلجمالي  
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   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  
  
  

           

  2/نموذج ب                    
  حصة المودعين من األرباح في نهاية                      

  ....................عام                        
  
  

  احتساب حصة المودعين من األرباح -1               
  ريال  باأللف     

 صافي الربح - 
 حصة المودعين من صافي الربح قبل خصم مضاربة البنك 
  یخصم حصة مضاربة البنك 
  صافي حصة المودعين بعد خصم مضاربة البنك 
  قيمة الدعم المقدم 
  ائية بعد الدعمحصة المودعين النه 

  
  معدالت التوزيع  - 2              

  ريال باأللف
معدل العائد بعد 

  %الدعم 
قيمة الدعم 
  املقدم من البنك

معدل العائد قبل 
  %الدعم 

صايف حصة 
املودعني بعد 
خصم حصة 

املضاربة املعلن 
  عنها

قيمة مضاربة
 البنك املعلن عنها

نسبة مضاربة
عنها  البنك املعلن
%  

حصة
املودعني قبل 

خصم 
مضاربة 
 البنك

 البيــان

 ودائع ألجل الكثر من           
 سنة

  ودائع الجل سنة            
  شهور 6ودائع الجل           
  شهور 3ودائع الجل            
  ودائع ألجل شهر           
 ودائع مميزة           
  ودائع التوفري           
  استثماري ودائع حتت الطب           

  ودائع مكسورة 
  اإلجمالي           
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   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

     ) 118( ملحق رقم 
On-Line Check Clearing  
Fees, Times, & Working Hours 

 
Acronyms 
BFD: Bank of First Deposit (Check Acquiring Bank) 
PAY: Bank Paying The Check Amount. (Check Issuer Bank) 
QCB: Qatar Central Bank 

 

1. Check depositor can specify the priority of the check:   
 

Priority Level Response 
Charge Category 

Customer 
Pays 

BFD 
Receives 

QCB 
Receives 

PAY 
Receives 

Executive Period A A A1 A2 A3 
* Special Clearing Period B B B1 B2 B3 
High Period C C C1 C2 C3 
Medium Period D D D1 D2 D3 
Regular ** Must be sent before 18:00 (6:00 p.m.)  And 

cleared before 22:00 (10:00 p.m.) 
E E1 E2 E3 

* For Check amount QR 250,000.00 and above 
** All checks must be cleared on the same day they were presented. 
 

2. All checks cleared during the official opening of the safes at QCB will be posted directly to the 
clearing account of the bank. After such hours all check will be posted the following day. 

 
Fees, Periods, and Times references: 
 

1. Fees: 
 

 A B C D E 
QAR 20 50 10 5 0 
QAR A1 10 B1 25 C1 5 D1 2 E1 0 
QAR A2 1 B2 1 C2 1 D2 1 E2 1 * 
QAR A3 9 B3 24 C3 4 D3 2 E3 0 
Fees are charged even if checks are rejected 
* Paid by the acquiring bank. 
 

2. Periods: 
 

Type Minutes 
Period A 10 Minutes 
Period B 30 Minutes 
Period C 60 Minutes 
Period D 2 Hours 

 

3. All checks presented after customer-banking hours are treated as regular and must be 
presented before 18:00 hours and cleared before 22:00 hours. 

 

4. All checks presented during holidays will be cleared by maximum 22:00 hours next 
working day. 
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   2008مارس/ البنوك 
      لعاشرهابعة الط  
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  البيانات الرئيسية لتسجيل البنوك العاملة في دولة قطر 

  
  ........................................................................................................................ :اسم البنك  -
  ...................................................................................: ................................ الشكل القانوني -
  ........................................................................................................................... :الجنسية  -
  ................................................................................................: .............. رقم السجل التجاري -
  : .......................................................................................................... عنوان المرآز الرئيسي -
  م........./........../.......... :تاریخ بدء النشاط في قطر  -
  .................................... :رأس المال المدفوع ...........................................  :رأس المال المصرح به  -
  :وعناوینها التي تباشر نشاطها) ب(عدد الفروع فئة  -
1-  ........................................      ..........................................................  
2-  ........................................      ..........................................................  
  :التي تباشر نشاطها وعناوینها) ج(عدد الفروع فئة  -
1-   ........................................      ..........................................................  
2-  ........................................      ..........................................................  
  :وعناوینها التي تم تشغيلهاعدد أجهزة الصراف اآللي  -
1-  ........................................      ..........................................................  
2-  ........................................      ..........................................................  
  :أسماء أعضاء مجلس اإلدارة  -

.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................  
  - :الرئيس التنفيذي/ المدیر العام -
  :......................................................................................................................االسم  

  -:الرئيس التنفيذي/ مباشرة للمدیر العامالذین یرفعون تقاریرهم  الرئيسيون الموظفون
  ظيفي آما في الهيكل التنظيمي        تاریخ موافقة المصرفالوضع الو    االسم 

.......................................         ......  ...............................................       ......../......./..........  
.............................................  ................................................  ......../......./..........  

  تاریخ موافقة المصرف    مدیر التدقيق الداخلي
 ..............................................       ......../......./..........  
 ..............................................       ......./................../  

  ........................................غير قطریين ........................ قطریين.......................... عدد الموظفين
  ........................: .....................وتاريخ التعيني .......................................  -1: أمساء مراقيب احلسابات  -
  ..........................: .....................وتاريخ التعيني .......................................  -2         
  ......................................................................: ................. رقم القيد في سجل مراقبي الحسابات -

                                                                                   
                                                                                        

  الرئيس التنفيذي/ يع المدیرتوق                                                                                 
 

  ختم البنك                  
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  )1(نموذج رقم 
  نسبة التمویل العقاري

  ........./..........آما هي في نهایة شهر 
  

  
  ........................................ -:اسم البنك 

  
  بااللف ریال                                                                                    

 المبلغ *الرمز  اسم البند
  البسط

 التمویل العقاري - 1
  

  11/4  االستثناء - 2
   11/4/1  التمویل العقاري المقدم لمشاریع الحكومة ومؤسساتها -أ
النجاز المشاریع العقاریة  التمویل المقدم لمقاولي البناء -ب

  للقطاعين العام والخاص
11/4/2   

   11/4/3  نات التاليةأي من الضماالتمویل العقاري الذي تقابله  -ج
  11/4/3/1  ضمان الحكومة أو المؤسسات الحكومية -
نقدي على ان الیزید التمویل المستثنى الي مشروع عن ضمان  -
  ة هذا الضمانقيم

11/4/3/2  

قابلة للنقص وغير مشروطة صادرة من احد آفالة مصرفية غير  -
لحين سداد العميل  ًاالبنوك ذات مرآز مالي قوي قابلة للتجدید تلقائي

  .لكامل قيمة الدین المستحق

11/4/3/3  

التمویل العقاري الشخصي مقابل رواتب العمالء والتي تخضع  -
لنفس شروط وقواعد الئحة التسهيالت االئتمانية لالفراد المطبقة 

  في آل بنك 

11/4/3/4   

  )2 -1(صافي التمویل العقاري 
  )Tier 1(حقوق الملكية 
  ئع العمالء مجموع ودا

 %النسبة  
  حقوق الملكية÷ صافي التمویل العقاري 
  جميع ودائع العمالء ÷ صافي التمویل العقاري 

  
  132صفحة آتيب التعليمات للبنوك  حسب ما ورد في •
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   2008ارسم/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  )2(نموذج رقم 
  نموذج احتساب نسبة التمویل العقاري من حقوق الملكية

  أو من مجموع ودائع العمالء
  ........../.............لشهر : .................................... اسم البنك
  أیام الشهر

  
التمویل 
  العقاري

  
  

)1(

 
  

  االستثناءات
  
  
  

)2(

 
صافي 
التمویل 
  العقاري

1 - 2  
  

)3(

  مقدار الغرامة بالریال التجاوز في نسبة التمویل العقاري من نسبة التمویل العقاري من
 ودائع العمالء حقوق الملكية عن تجاوز نسبة

   
 حقوق الملكية

  
)4( 

  
  ودائع العمالء

  
)5( 

  
  مبلغ التجاوز

  
)6( 

  
التجاوز عن 
  النسبة

)7( 

  
  مبلغ التجاوز

  
)8( 

التجاوز عن 
  النسبة

)9( 

 حقوق الملكية
  

)10( 

  ودائع العمالء
  

)11( 

                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

 أیهما أآبر) 11(أو ) 10(من واقع العمود مجموع غرامات آافة أیام العمل 
  

  ألف ریال(          ) مجموع حقوق الملكية 
  ألف ریال(          ) مجموع ودائع العمالء 

  توقيع المفوض بالبنك                                                                                                               
  

.....................................  
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     السياسات والترآزات االئتمانية                             الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

  

   2008مارس/البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
  

 
  
  

  )3(نموذج رقم 
  

  نموذج قيد غرامات مخالفة
  نسبة التمویل العقاري

  ........../............عن شهر 
  
  

  : ................................اسم البنك
  : ........................عدد أیام التجاوز
  ریال: ........................ مجموع الغرامة

  
  اإلیضاحات

  
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

..........................................................................................................................
..........................................................................................................................

.........................................................................................................................  
  
  

  توقيع املفوض بالبنك                                                               
  

.....................................  
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  2008ارس م/ البنوك 
  لعاشرها الطبعة  

  

  
  
  
  
  

  جدول غرامات
  مخالفة نسبة التمویل العقاري إلى حقوق الملكية

  
  

  مقدار التجاوز
  

  التجاوز
 عن النسبة المقررة

 بالمليون ریال

 فأآثر 200 200- 100 50-100 10-50 10-

10%250 500 1000 2000 3000 
10 % - 25%500 1000 2000 3000 3500 
25 % - 50%1000 2000 3000 3500 4000 

50 % - 100%2000 3000 3500 4000 4500 
 5000 4500 4000 3500 3000فأآثر% 100

  
  
  

  جدول الغرامات
  مخالفة نسبة التمویل العقاري إلى ودائع العمالء

  
  مقدار التجاوز

  
  التجاوز

 عن النسبة المقررة

 بالمليون ریال

 فأآثر 200 200- 100 50-100 10-50 10-

-1% 250 500 1000 2000 3000 
1 % - 2.5% 500 1000 2000 3000 3500 

2.5 %- 5% 1000 2000 3000 3500 4000 
5 % - 10% 2000 3000 3500 4000 4500 

 5000 4500 4000 3500 3000 فأآثر% 10
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                      ترآزات الودائع واالئتمان في البنوك والمؤسسات المالية                                                           الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها   -عشر الثانيالباب 

  

   2008ارس م/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

)1(جدول رقم   
 

EXPOSURE BANKS, H.O AND/OR BRANCHES 
ABROAD AS AT THE END OF …20 

NAME OF BANK  
  

BANK 
CODE 

BANK 
NAME

NATIONALITY

PLACE OF BANK 
H.O, BRANCHES 

CURRENCY DUE FROM BANKS H.O AND/OR BRANCHES 

Country 
code 

Country 
name 

CODE NAME

ON BALANCE SHEET ITEMS 
OFF BALANCE SHEET 

ITEMS 

TOTAL 

PLACEMENTS LOANS INVESTMENTS NOSTRO’S 

OTHER ON 

BALANCE 

SHEET ITEMS 

L C’S L G’S 

OTHER OFF 

BALANCE 

SHEET ITEMS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 

 ملحق رقم (124)



 -        -    
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   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

 
  تعليمات تعبئة نموذج البيان الدوري

  للتركزات االئتمانية للبنوك والمؤسسات المالية 
 )124(تابع ملحق 

 .رمز البنك) 1(العمود رقم   -1
 .اسم البنك) 2(العمود رقم   -2
 ).دولة التأسيس(جنسية البنك ) 3(العمود رقم   -3
 .رمز الدولة) 4(العمود رقم   -4
 .دولة اليت يوجد هبا البنك أو الفرعاسم ال) 5(العمود رقم   -5
 .رمز العملة) 6(العمود رقم   -6
  .اسم العملة) 7(العمود رقم   -7

  - ):On balance sheet items(البنود داخل امليزانية 
 .اإليداعات) 8( العمود رقم  -8
 .القروض) 9(العمود رقم   -9

 ).لتشمل املسامهة يف رأس املا(االستثمارات ) 10(العمود رقم -10
وأرصدة احلسابات اجلارية املكشوفة   )Nostro(أرصدة احلسابات اجلارية ) 11(العمود رقم   -11

)Vostro.( 
مطالبات أخرى داخل امليزانية وتشمل الكفاالت واألوراق املالية الصادرة من ) 12(العمود رقم  -12

  .ة للعمالءالبنوك واملؤسسات املالية واملقدمة لضمان القروض والتسهيالت املمنوح
  -):Off Balance sheet items(البنود خارج امليزانية 

خطابات االعتمادات املستندية وتشمل تعزيز اعتمادات البنك أو املؤسسة  ) 13(العمود رقم -13
 .املالية

الكفاالت وتشمل الكفاالت املقابلة لكفاالت صادرة من البنك أواملؤسسة ) 14(العمود رقم -14
  .املالية
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   2008مارس/ البنوك 
  العاشرهالطبعة   

  

  
مطالبات أخرى داخل امليزانية وتشمل موجودات احملافظ االستثمارية املضمونة ) 15(العمود رقم -15

من قبل البنك أو املؤسسة املالية، املشتقات املالية ذات العالقة بعقود الصرف األجنيب وعقود 
 .أسعار الفائدة والعقود ذات الطبيعة املماثلة

ة اليت تتعاملون معها يف النموذج املرفق حبيث تكون تدرج كافة البنوك والفروع اخلارجي -16
متسلسلة حسب البنك يف دولة التأسيس حىت وإن كان املبلغ صفر مث الفروع األجنبية للبنك 

 .وتليها الشركات التابعة والشقيقة للبنك
فرع ما بأكثر من عمله تدرج تلك املستحقات حسب العملة / إذا كانت املستحقات من بنك  -17

 .سطور متتاليةيف 
 .بالنسبة للبنود داخل امليزانية أو خارج امليزانية )netting(ال يسمح بتصفيه الرصيد  -18
جييب أن تقدر مجيع البنود خارج امليزانية بقيمتها اإلمجالية باستثناء املشتقات املالية حتسب وفقاً -19

 .من هذه التعليمات) 436-430(ألوزان املخاطر اليت تضمنها نظام كفاية رأس املال صفحة 
على املبلغ متيز املبالغ اليت عليها قيود أو بشأهنا مالحظات مثل احلجز،  ) ×(وضع عالمة  -20

 .إخل...التصنيف غري املنتظم 
بالنسبة للبنوك اليت لديها فروع خارج قطر جيب التصريح كذلك عن األرصدة واملستحقات هلذه  -21

  .اليةالفروع لدى البنوك واملؤسسات امل
  
  
  
  
  
  
  
  

  )251(تابع ملحق رقم 
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  التعليمات الفنية اخلاصة مبلف أرصدة البنوك يف اخلارج

Placement of Funds 
  هيكل ملف األرصدة

  
Tables (1-1), (1-2) and (1-3) show the structure of the text file that banks will 
send monthly to QCB for placement of funds. 
 
Header 
 
Column 
Serial 

Column Description Column Format Column 
Reference 

1 Header HD (Fixed)  
2 Table   ID PLF10 (Fixed)  
3 Bank Code Number Table (2) 
4 Year Number (4)  
5 Month Number (2)  

Table (1-1) 
Body 
 
Column 
Serial 

Column Description Column Format Column Reference 

1 Start of line LN (Fixed)  
2 Branch Code Number Table (3) 
3 Foreign Bank Code Number PLF System 
4 Country Code Number PLF System 
5 Currency Code Number PLF System 
6 Notes Flag Number 0 No Restriction  

1Restriction 
7 Placement 9999999999  
8 Loans 9999999999  
9 Investments 9999999999  

10 Nostro 9999999999  
11 Others On Balance sheet 

Items 
  

12 LC 9999999999  
13 LG 9999999999  
14 Others OFF Balance Sheet 

Items 
9999999999  
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Table (1-2) 

 
 
 

Footer 
 
Column 
Serial 

Column Description Column Format Column Reference

1 Footer FT (Fixed)  
2 No Of Records Number  
 

Table (1-3) 
 
 

Banks Codes 
 

  رموز البنوك
  

Bank Name (Arabic) Bank Name (English) Bank Code 
 Qatar National Bank 01 بنك قطر الوطني

 The Commercial Bank of Qatar 02 البنك التجاري القطري
 Doha Bank 03 بنك الدوحة

 Qatar Islamic Bank 04 مصرف قطر اإلسالمي
 Al Ahli Bank  05 البنك األهلي 

 Qatar International Islamic Bank 06 قطر الدولي اإلسالمي كبن
 Arab Bank Limited 07 البنك العربي المحدود

 Al Mashreq Bank 08  بنك المشرق
 Standard Chartered Bank 09  تشارترد ستاندرد بنك

 International Bank of Qatar   10  قطر الدوليبنك 
 HSBC 11  اتش اس بي سي

 United Bank Ltd. 12  ونایتدبنك ی
 Bank Saderat Iran 13  بنك صادرات إیران

 BNP Paribas 14  ان بي باریبا.بي
 Qatar Development Bank 15  بنك قطر للتنمية 
 Maasraf Al Rayan 17  مصرف الریان
 Al khaliji Bank  18  بنك الخليج 
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Table (2) 
 

Banks Branches Codes 
  رموز فروع البنوك العاملة في قطر

  
Bank Code Branch Code Description 

  الفرع الرئيسي –بنك قطر الوطني  01 01
 فرع لندن –بنك قطر الوطني  02 01
 فرع باریس –بنك قطر الوطني  03 01
 الفرع الرئيسي –البنك التجاري القطري  01 02
 الفرع الرئيسي –بنك الدوحة  01 03
 فرع نيویورك –بنك الدوحة  02 03
 فرع باآستان –بنك الدوحة  03 03
 الفرع الرئيسي –مصرف قطر اإلسالمي  01 04
 الفرع الرئيسي –البنك األهلي  01 05
 الفرع الرئيسي –قطر الدولي اإلسالمي  بنك 01 06
 فرع الدوحة –البنك العربي  01 07
 فرع الدوحة –نك المشرق ب 01 08
 فرع الدوحة –بنك ستاندرد تشارترد  01 09
 فرع الدوحة – قطر الدوليبنك  01 10
 فرع الدوحة –اتش اس بي سي  01 11
 فرع الدوحة –بنك یونایتد  01 12
 فرع الدوحة –بنك صادرات إیران  01 13
 فرع الدوحة –بي ان بي باریبا  01 14
  الفرع الرئيسي –ية بنك قطر للتنم 01 15
  الفرع الرئيسي –مصرف الریان  01 17
  الفرع الرئيسي –الخليجي  01 18
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 Table (3) 
 

 
 
Notes: 

1- There is one record for header in the file. It starts with ‘HD’ 
2- There is one record for footer in file. It starts with ‘FT’ 
3- Each record in the body starts with ‘LN’ 
4- Columns are free length format. 
5- Columns are separated by comma (,) 
6- Each record should end with carriage return  
7- Amount in thousands Qatari Riyal (1000 QR) 

 
Examples: 
Example (1): This example for Doha Bank – Head Office  
HD,PLF01,03,2003,06 
LN,01,SA010,BH,EUR,0,300,400,200,300,100,300,700,350 
LN,01,KW001,KW,KWD,1,200,500,600,800,500,100,400,400 
FT,2 
 
The above example represents Placement of Funds text file for Doha 
Bank(3) head office (01) in two banks: 

- United Saudi Commercial Bank in Bahrain in Euro currency and no 
restrictions on deposit . 

- National Bank of Kuwait in Kuwait in Kuwait Dinar currency and 
there are restrictions on deposit. 

As it’s at the end of Jun 2003 (This is not a real data) 
 
Example (2): This example for Doha Bank – Pakistan Branch 
HD,PLF01,03,2003,06 
LN,03,SA010,BH,EUR,0,300,400,200,300,100,300,700,400 
LN,03,KW001,KW,KWD,1,200,500,600,800,500,100,400,400 
FT,2 
 
The above example represents placement of Funds text file for Doha bank 
(03) Pakistan Branches (03) in two banks: 
 

- United Saudi Commercial Bank in Bahrain in Euro currency and no 
restrictions on deposit. 
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- National Bank of Kuwait in Kuwait in Kuwait Dinar currency and 

there are restrictions on deposit. 
As it’s at the end of Jun 2003 (This is not a real data) 
The bank will provide QCB with one file witch includes the data of all 
banks branches. For the above examples, Doha bank will provide 
QCB with one file in the following format: 
 
HD,PLF01,03,2003,06 
LN,01,SA010,BH,EUR,0,300,400,200,300,100,300,700,350 
LN,01,KW001,KW,KWD,1,200,500,600,800,500,100,400,400 
LN,03,SA010,BH,EUR,0,300,400,200,300,100,300,700,400 
LN,03,KW001,KW,KWD,1,200,500,600,800,500,100,400,400FT,4 
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  )1(نموذج رقم 
  

  نموذج احتساب نسبة رأس المال واالحتياطيات
  ........../..........إلى إجمالي صافي الموجودات لشهر 

  
  

  : .......................................اسم البنك
  

النقص في  النسبة المقام البسط أيام الشهر
 النسبة

مقدار الغرامة  مقدار النقص
 بالريال

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      مجموع الغرامات
  

  
  توقيع المفوض من البنك        
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  )2(نموذج رقم 

  مخالفة نسبة رأس المال واالحتياطيات إلى إجمالي صافي الموجودات
  ........./.............لشهر 

  
  : ....................................اسم البنك

  
  ...............................: عدد أيام النقص

  

  لريا..............................: مجموع الغرامات
  

  :اإليضاحات 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

___________________________________.  
  
  
  

  توقيع المفوض بالتوقيع
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  جدول غرامات نسبة رأس المال واالحتياطيات
  إلى إجمالي صافي الموجودات

  
  
  
  

  مقدار النقص                      
  

 النقص عن النسبة المقررة

 بالمليون ريال

 100أآثر من  100 – 50 50 – 25 10-25 10-

- 0.5% 250  500  750  1000  1250  

0.5 %- 1% 750  1000  1250  1500  1750  

1 % - 2% 1500  1750  2000  2250  2500  

2 % - 3% 2500  2750  3000  3250  3500  

  5000  4750  4500  4250  4000 %3أآثر من 
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 Violations and Penalties Tableجدول المخالفات والغرامات                                                                                             
  

  )ق.ر(الغرامة عن آل شيك  عدم الرد في الوقت المحدد بالنسبة للفئات
Penalty per Check (Q.R)  

  منالتطبيق ابتداء 
Will be Implemented Starting From 

No Response within 
 Allowed Period for prioriies 

  يحدد في وقت الحق A(  500(الفئة 
Will be defined later 

Priority (A) 

 B(  500 15-10-2003 Priority (B)(الفئة 
 C(  300 15-10-2003 Priority (C)(الفئة 
 D(  200 15-10-2003 Priority (D)(الفئة 

 Transaction Time Out 2003-8-15 40  عدم الرد في نفس اليوم
 Return Reason incorrect or * 2003-8-15 100  الرد بسبب غير صحيح أو بسبب ليس ذو عالقة* 

not relatd 
تأجيل تقديم الشيكات المستلمة من العميل إلى أيام ** 

  الحقة
5000 # 13-1-2007 ** Delaying received check 

from customers for future 
dates  

تأجيل إيداع مبالغ الشيكات المحصلة في حساب *** 
  العميل

5000 # 13-1-2007 *** Delaying depositing cleared 
checks amount into customer 
account. 

  
 A-D  * Penalty is added to the related penalties if transaction is part of priority Aالغرامة ستضاف إلى الغرامات ذات العالقة إذا آانت فئة العملية من * 

to D 
 Penalty is charged per day. Forced only for check received during **  .تطبق على الشيكات المستلمة خالل أيام العمل الخاصة بالمصارف. تفرض الغرامة بصفة يومية** 

banking working days of the week. 
 .Penalty is forced per case ***  .تفرض الغرامة على آل حالة*** 

  
  
  
  
  

 2006لسنة  33من قانون مصرف قطر املركزي رقم  105حسب نص املادة # 
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  فهـرســـت
  
  القـــوائم المـــالية الموحدة للبنــوك اإلسـالمية :أوال * 

الميزانية العمومية
قائمة الدخــل

قائمة التدفقات النقدیة
  للقوائم المالية للبنوك نموذج لإلیضاحات المتممة: ثـانيـا * 
  

  الرئيسي  النشاطالوضع القانوني و – 1 
  ية المتبعةأهم السياسات المحاسب -  2
  األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها -  3
  البنوك المرآزیة لدىنقدیة وأرصدة  -  4
  بغرض المتاجرة ماليةاألوراق ال -  5
  البنوك والمؤسسات المالية لـدى واالستثمارات رصدةاأل -  6
  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية -  7
  ماليةالـ ستثماراتاال -  8
  األخرى ستثماراتاال – 9

  موجـودات ثابتـة -  10
  األخرىالموجودات  – 11
  لبنوك والمؤسسات الماليةالحسابات الجاریة لأرصدة  – 12
  ذمم دائــنـة – 13
  األخرى المطـــــلوبات – 14
  مخصصـات أخــرى – 15
  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق – 16
  حقوق األقـلية – 17
  حقوق المساهمين – 18
  إیـرادات األنشطة التمویلية – 19
  األنشطة االستثماریة) خسائر(أرباح  – 20
  صـافى عمــوالت ورســوم – 21
  عمليات النقد األجنبي) خسائر(أرباح  – 22
  مصروفات إداریة وعمومية – 23
  استثمارات مالية مخصص – 24
  أخرىاستثمارات  مخصص – 25
  ب ودائع االستثمار المطلق من صافى األرباحنصيب أصحا – 26
  عـــائد الســهم من األربـاح – 27
  بنود خارج الميزانية – 28
  التوزیع الجغرافي – 29
  أنشطة األمـانة – 30
  أرصدة االستثمار المقيد – 31
  صـنادیق االستثمار – 32
  معامالت مع أطـراف ذات عالقة – 33
  هاالنقدیة وما في حكم – 34
  القوائم المالية للبنك األم– 35
  األحداث الالحقة لتاریخ القوائم المالية– 36
  أرقــــام المقــــارنة – 37
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  القــوائم المــالية الموحدة للبنــوك اإلسالمية :أوال 
  

 بنـــــك
 2003دیسمبر  31الميزانية العمومية آما هي في 

    
إیضـــاح   

  رقـــــم
  2002عــــام   0320عــــام 

  ألف ریال قطري  ألف ریال قطري 
   الموجـــــــــــــــــودات :- 

 XX XX 4نقدیة وأرصدة لـــدى البنــــوك المرآزیة
 XX XX 5  األوراق الـمالية بغرض المتاجـرة

 XX XX 6  األرصــدة واالستثمارات لــدى البنوك والمؤسسات المالية
 XX XX 7  تمویليةذمم وأرصدة األنشطة ال

 XX XX 8  االستثمارات الـمالية 
 XX XX 9  استثمارات أخـــرى
 XX XX 10  موجـــودات ثابتة

 XX XX 11  موجـــودات أخـــــرى
 XX XX إجمالي الموجـــودات

    
المطــــــلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق 

وحقوق األقلية وحـقوق المســاهمين :-
   

   المطـــــلوبات :
 XX XX 12أرصدة الحسابات الجاریة  للبنوك والمؤسسات المالية

 XX XX   للعمــــــــالء أرصدة الحسابات الجاریة
 XX XX 13  ذمم دائــنـة

 XX XX 14  مطـــلوبات أخرى
 XX XX إجمالي المطـلــــــوبات

     
 XX XX 16  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق

 XX XX 17  حـقــوق األقـليـــة
     حـقــوق المســـاهمين
 XX XX 18رأس المـــال المدفــــوع

 XX XX 18  احتياطي قانوني
 XX XX   احتياطي المخاطر

 XX XX 18  إحتيــاطــيــات أخــــرى
 XX XX 18  احتياطي القيمـــة العـــادلـــة
 XX XX 18  أرباح مقتــرح تـوزیـعـهــــا

 XX XX 18  أســــهم مجــانيـة مقتــرح تـوزیـعـهــــا
 XX XX   مــدورة) خسائر ( أرباح 

 XX XX   إجمالي حـقــوق المســـاهمين
إجمالي المطلوبات وحقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق 

  المسـاهمين  وحقوق األقـلية وحقوق
 XX XX 

    
     ء متمم لهااإلیضاحات المرافقة للقوائم المالية جز

:ووقع عليها نيابة عنهم  0000000مت الموافقة على هذه البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاریخت
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 بنـــــك

 2003دیسمبر  31قـائمـة الدخـــل عن السـنة المنتهيـــة في 
    

 2002عــــام  2003عــــام إیضـــاح  رقـــــم 
 قطري ألف ریالألف ریال قطري  
    

 XX XX 19 إیـــرادات األنشطة التمویلية
 XX XX 20 األنشطة االستثماریة) خسائر( أرباح 

 XX XX  مجموع إیرادات األنشطة التمویلية واالستثماریة
    

 XX XX  إیــرادات عمـــوالت ورســـــوم
 )XX)( XX)  مصـــروفات عمـــوالت ورســـــوم

 XX XX 21 مـــوالت ورســـــومصــافـى إیــرادات ع
    

 XX XX 22 عمليات النقد األجنبي) خسائر ( أرباح 
 XX XX  ∗اإلیـرادات التشغـيليـة األخــرى

 XX XX  صــــافى اإلیـرادات التشـغيليــة
    

 )XX)( XX) 23 مصــروفات إداریة وعمومية 
 )XX)( XX)  استهالآات و إطفاءات
 )XX)( XX) 7 يمة الذمم واألنشطة التمویليةمخــصص تـدنـى ق

 )(XX )(XX 24 -+)(مخــصـص استثمارات مالية   
 )(XX )(XX 25 -+)(مخــصـص استثمارات أخرى   

 )XX)( XX) 15 مخــصصــــات أخــــرى
 )XX)( XX)  ∗مصــــاریف تشـغيليــة أخــــرى

 XX XX  التشـغيـل) خسائر ( صـــــافـى أربــاح 
 XX XX  *غيـر تشـغيـلية ) خسائر ( أربــاح 

 XX XX  العـــــام) خسائر ( صـــــافـى أربــاح 
    
    -:یخصـــم   

 XX)( (XX) 26 الخسائر/ نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من صافى األرباح 
 XX)( (XX)  الخسائر/ نصيب األقلية من صافى األرباح 

 XX XX  العـــــام لحـقوق المساهمين) خسائر ( ـاح صـــــافـى أربـ
    عـــائـد الســـهم من األربـــاح

 XX XX 27 ــ األســـــاســـى
 XX XX 27 ــ المــعــــــدل

    اإلیضاحات المرافقة للقوائم المالية جزء متمم لها
 

                                                 
 
 

 0یفرد لها إیضاحات مستقلة فى حالة أهميتها النسبية     ∗
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 بنـــــك

 قـائمـة  التغير في حقــوق المســـاهميـن
 2003دیسمبر  31السـنة المنتهيـــة في  عن 

         
 )القيمة باأللف ریال قطري(      

 اإلجمالي أربـاح أسهم مجانية أرباح مقترح احتياطيإحتياطياتاحتياطيرأس عــــام المقــارنــــــــــة
 مـدورةمقترح توزیعها تـوزیعهـاالقيمة العادلة أخــــرى قانونيالمـال 
         

 XXXX XX XX XX XX XXXX 2002الرصـيد في أول ینایر
   )(XX    XX 2001توزیع أســهم مجانية عن عـام 

 )XX)(   XX)     2001أرباح موزعـة عن عـام 
مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة تم  

 )XX)(XX)         2001توزیعها عن عــام 

 XXXX       العـام ) خسائر ( صافى أرباح 
 )(XX XX    XX  المحــول إلى اإلحتياطيات

 XX    XX   صافى التغير في احتياطي القيمة العادلة
 )(XX XX XX     التوزیعات المقترحة على المساهمين

 ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  
 XXXX XX XX XX XX XXXX 2002الرصـيد في أخـر دیسمبر

         
         
         لعـــــــام الحاليا

         
 XXXX XX XX XX XX XXXX 2003الرصـيد في أول ینایر

   )(XX    XX 2002توزیع أســهم مجانية عن عـام 
 )XX)(   XX)     2002أرباح موزعـة عن عـام 

مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة تم  
 )XX)(XX)         2002توزیعها عن عــام 

 XXXX       العـام ) خسائر ( رباح صافى أ
 )(XX XX    XX  المحــول إلى اإلحتياطيات

صافى التغير في احتياطي القيمة 
 XX      XX    العادلة

 )(XX XX XX     التوزیعات المقترحة على المساهمين
 XXXX XX XX XX XX XXXX 2003الرصـيد في أخـر دیسمبر

         
      )2002ألف ریال عام (           ح المدورة على مكافأة مجلس اإلدارة المقترحة البالغة          ألف ریال تشتمل األربا 
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 قـائمـة التـدفقــــات النقــــدیــة
 2003دیسمبر 31عن السـنة المنتهيـــة في

 2002عــــام  2003عــــام 
ألف ریال قطريألف ریال قطري

  تدفقات النقدیة من أنشطة التشغيلال
 XX XXالعـــام)خسـائر ( صـافى أربـــاح 

   مع التدفقات النقدیة من أنشطة التشغيل)الخسائر( تعدیالت لتسویة األرباح 
 XX XX إسـتهـــالآات و إطفاءات

 XX XX مـخـصص تــدنـى قيمة الذمم واألنشطة التمویلية
 XX XX )- +( مخصص استثمارات مالية 

 XX XX )- +(مخصص استثمارات أخرى  
 XX XX مـخــصصــــات أخـــرى

 (XX) (XX) المستخدم من المخصصات بخالف مخصص تدنى قيمة الذمم واألنشطة التمویلية
 (XX) (XX) مخصصـــات انتفى الغــرض منهــا

 XX XX بيع موجودات ثابتة) أرباح ( خسائر 
 XX XX االستثمارات بيع ) أرباح ( خسائر 
 XX XX التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المستخدمة بأنشطة التشغيل) خسائر ( أرباح 

  في الموجودات) الزیادة ( صافى النقص 
 XX XX األرصـــدة واالستثمارات لدى البنوك والمؤسسات المالية

 XX XX أوراق مالية بغرض المتاجرة
 XX XX شطة التمویليةالذمم واألن

 XX XX موجـــودات أخـــــرى
  في المطـلوبات) النقص ( صافى الزیادة 

 XX XX أرصدة الحسابات الجاریة للبنوك والمؤسسات المالية
 XX XX أرصدة الحسابات الجاریة للعمالء

 XX XX ذمم دائنة
 XX XX مطـــلوبات أخرى

 XX XX ) 1( أنشطة التشغيل  )المستخدمة في(صافى التدفقات النقدیة الناتجة من
  التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

 (XX) (XX) مشـتریات استثمارات مالية 
 XX XX متحصــالت من إستردادات استثمارات مالية 

 (XX) (XX) مشـتریات استثمارات أخرى
 XX XX متحصــالت من إستردادات استثمارات أخرى

 (XX) (XX) استثمارات في شرآات تابعة وزميلة مشـتریات
 XX XX متحصــالت من بيع استثمارات في شرآات تابعة وزميلة
 (XX) (XX) مدفوعات لشراء موجودات ثابتة وإعداد وتجهيز الفروع

 XX XX متحصــالت من بيع موجودات ثابتة
 XX XX)2(صــافى التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة االستثمار    

  التدفقات النقدیة من التمویــل
 XX XX في حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق) النقص ( صافى الزیادة 
 XX XX في حقوق األقلية) النقص ( صافى الزیادة 

 XX XX متحصــالت من إصدارات لرأس المـــال المــدفــــوع
 (XX) (XX) مدفوعات رأس المـــال المــدفــــوع

 (XX) (XX) أربـــاح مـــوزعــــة
 XX XX )3(التمویــل  )المستخدمة في(صــافى التدفقات النقدیة الناتجة من

 XX XX ) 3+2+1(في النقدیة وما في حكمها خالل العام)النقص ( صــافى الزیـادة 
 (XX) (XX)أثـر التغيـر في أســعار الصـرف

 XX XXحكمها في أول الفتــرة رصـــيد النقــدیة وما في
 XX XX ) 33إیضاح رقم(رصـــيد النقــدیة وما في حكمها في أخــر الفتــرة      

  اإلیضاحات المرافقة للقوائم المالية جزء متمم لها
  
  

 بنك
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  نموذج لإلیضاحات المتممة: ثـانيـا 
  اإلسالمية للقوائم المالية للبنوك

  
  ...:......................بنك

  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالية
  ..............عن السنة المالية المنتهية في 

  
  
  -:الرئيسي  النشاطالوضع القانوني و -1
  

اریخ   إسالميآبنك ) شرآة مساهمة قطریة.......................................( تأسس بنك ك بت ......./......./....... ، وذل
وم األ  ب المرس م  بموج ري رق نة ............مي ة    ................. لس دیم آاف ك بتق وم البن دماتویق رفية  الخ طة المص واألنش

ریعة   ام الش ع أحك ارض م ا ال یتع ا بم ه به رخص ل تثماریة الم ة واالس ي التمویلي زه الرئيس الل مرآ ن خ ك م   وذل
  . فرعًا.....................وعدد .................. بمدینة

  
   -:م السياسات المحاسبية المتبعةأه -2

   -:القوائم المالية وتجميع أسس إعداد ) أ(
  

ة    تعد القوائم المالية  - ة التاریخي دأ التكلف ا          ( وفقا لمب ع بقيمته وفرة للبي ك المت اجرة وتل ا للمت باستثناء االستثمارات المحتفظ به
ة  ًا و) العادل ایير للطبق بة     مع ة المحاس ن هيئ ادرة ع بية الص وانين    المحاس المية  والق ة اإلس ات المالي ة للمؤسس  والمراجع

  . المصرفية ذات العالقة الصادرة عن مصرف قطر المرآزي والتعليمات 
ة    القوائمتتضمن القوائم المالية الموحدة  - ك والشرآات التابع امالت         المالية للبن م استبعاد المع د ت ه والخاضعة لسيطرته ، وق ل

   0واألرصدة بينها 
  - :يان بهذه الشـرآات وفيما یلي ب

  
  نسبة المساهمة  رأس مال الشرآة  بلد التأسيس  أســـم الشــرآة

        ــــــ
        ــــــ
        ــــــ

ا   ) آل على حده (تذآر أسماء الشرآات التابعة التي لم یتم توحيد قوائمها المالية وأسباب ذلك  ل منه وبلد تأسيس آ
ق التصویت وطبيعة النشاط وتاریخ القوائم المالية المعتمدة لتلك الشرآات أو بلد اإلقامة ونسبة الملكية ونسبة حقو

ة  ة بطریق وائم المالي ا في الق تم إدراجه ا ، وی ل منه ى آ ائر ف اح أو الخس ك من األرب ة االستثمار وحصة البن وقيم
  0حقوق الملكية 

  
  - :المعامالت بالعمالت األجنبية) ب(
  

ك  - ابات البن ال القطريُتمسك حس ى أساس أسعار الصرف و بالری ة عل العمالت األخرى خالل السنة المالي امالت ب ُتثبت المع
ة     الموجودات والمطلوباتویتم إعادة تقييم أرصدة . الساریة في تاریخ تنفيذ المعاملة بالعمالت األخرى في نهایة السنة المالي

اح      قائمةُتثبت الفروق الناتجة ب. على أساس أسعار الصرف الساریة في ذلك التاریخ د أرب دخل ضمن بن ات  ) خسائر  ( ال عملي
  . النقد األجنبي

ة         - ام لألرصدة االفتتاحي ة الع في حالة وجود فروع خارجية فإن فروق التقييم التى تظهر نتيجة اعتماد أسعار الصرف في نهای
  " .إحتياطيات أخرى"لموجودات ومطلوبات الفروع الخارجية تؤخذ مباشرة إلى بند 

  - :رادتحقق اإلی) ج(
  
اقص    على أساس االستحقاق    ات الذمم واألنشطة التمویليةثبت إیرادت - ة القسط المتن ذمم     باستخدام طریق ة ال وفى حال

ا لتعليمات مصرف قطر                 ا وفق تم تعليقه رادات ی ك اإلی د من استرداد تل د عدم التأآ رة وعن ة المتعث واألنشطة التمویلي
   0المرآزي 

  .االستثمار عند إعالن التوزیعات المتعلقة بها صنادیقحدات یتم إثبات إیرادات األسهم وو -
  0االستثمارات األخرى على أساس االستحقاق  إیراداتیتم إثبات  -



 -        -    
           البنوك اإلسالمية القوائم المالية                             الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها   -عشر الثانيالباب 

     
  131تابع ملحق رقم 

  2008مارس/ البنوك          
  العاشرهالطبعة     

  

  
   - : تقييم االستثمارات المالية) د( 

  
يم الناتجة عن    ریتم تقييم االستثمارات المالية بغرض المتاجرة بالقيمة العادلة ویتم أدراج األرباح أو الخسائ    - ذه    تقي ه

  .نفس فترة حدوث هذا التغيرفي الدخل  قائمةاالستثمارات ضمن 
اح        العادلةیتم تقييم االستثمارات المالية المتاحة للبيع بالقيمة    - تم أدراج األرب ى حدة، وی ل استثمار عل وذلك بالنسبة لك

ة العا          اطي القيم ذه االستثمارات ضمن احتي ة له ة العادل ر في القيم ة  الناتجة عن التغي ين نصيب     دل حقوق  مع الفصل ب
اهمين اطي   المس ذا االحتي ي ه ق ف تثمار المطل ع االس وق أصحاب ودائ ل  .  وحق تم تحوی تثمارات ی ك االس ع تل د بي وعن

  .الدخل قائمةإلى  احتياطي القيمة العادلةاألرباح المتراآمة من 
ك رصيد         قائمةحدد ضمن م الستثمارتدرج الخسائر غير المحققة نتيجة التغير في القيمة العادلة   - م یكن هنال ا ل دخل م ال

وفي حالة ظهور أرباح غير محققة ألحد بنود االستثمار التي سبق    .  یغطيها في احتياطي القيمة العادلة لهذا االستثمار
ا سبق تسجيله من        قائمةالدخل تدرج هذه األرباح ضمن  قائمةتسجيل خسائر تقييم لها ضمن  ادل لم در المع الدخل بالق

وفى حالة ظهور مؤشرات أو أدلة موضوعية على انخفاض . سائر وما زاد عن ذلك یسجل في احتياطي القيمة العادلةخ
قيمة االستثمار القابلة لالسترداد یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد واالعتراف بأي خسارة في انخفاض القيمة في قائمة 

  0الدخل ضمن بند مخصص استثمارات مالية 
ة موضوعية       . التاریخيةبالتكلفة المحتفظ بها لتاریخ االستحقاق قيد االستثمارات  یتم  - ة ظهور مؤشرات أو أدل وفى حال

أي               راف ب ل لالسترداد واالعت غ القاب دیر المبل تم تق ر مؤقت ی ة لالسترداد بشكل غي على انخفاض قيمة االستثمار القابل
  0مخصص استثمارات مالية خسارة في انخفاض القيمة في  قائمة الدخل ضمن بند 

  
  -:القيمة العـادلة  )هـ (
  

ى األسواق    ة ف وائم المالي اریخ الق ال العمل بت د إقف ن عن ة بالسعر المعل ة المتداول ة للموجودات المالي ة العادل ل القيم تتمث
ة  ا ا ا            )  Bid Price ( لمالي دیر قيمته تم تق ة ی بعض الموجودات المالي ة ل وفر أسعار معلن ة بإحدى   وفى حال عدم ت لعادل

  -:لتاليةاالطرق 
  0طریقة حقوق الملكية   -
  0مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد آبير   -
  0التكلفة    -
  0أي طریقة أخـرى تحظى بالموضوعية والقبول العام    -

  0)تذآر الطریقة أو الطرق التي یتبعها البنك على سبيل التخصيص ( 
  

  -:تاریخ االعتراف بالمعامالت المالية   )و (
  

زام          اریخ التسدید مع االلت زام أو ت اریخ االلت ا حسب ت یحدد البنك سياسته بالنسبة لالعتراف بشراء الموجودات المالية إم
  0بالثبات أما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاریخ التسدید 

   -:االستثمار في عقارات وأصول ثابتة ) ز(
  

رادي     یتم إثبات االستثمار في العقارات واألصول الثابتة بالتكلفة التاریخية ویتم بعد ذلك تقييم تلك االستثمارات بشكل إف
ة   ا لطریق أجير وفق اة بغرض الت ة المقتن ارات واألصول الثابت ي العق يم االستثمارات ف ده بحيث تق ى ح ل استثمار عل لك

   0ها وفقا لمعدالت استهالك الموجودات الثابتة التكلفة ویتم احتساب معدالت استهالك علي
ة  رة المالي ة الفت ا في نهای ة له ة العادل ا للقيم ا وفق تم تقييمه ار في اة بغرض االتج ة المقتن ارات واألصول الثابت ا العق أم

  0وتعالج أرباح وخسائر التقييم بنفس طریقة االستثمارات المالية المتاحة للبيع 
   -:التمویلية ذمم وأرصدة األنشطة )ح ( 

  
ات     - ذه العملي یتم إظهار ذمم واألرصدة األنشطة التمویلية بإجمالي قيمتها األصلية ناقصا المبالغ المستلمة على حساب ه

ة            ة الخاصة بالسنوات الالحق رادات المؤجل ة واستبعاد اإلی دنى القيم دیر المخصص    . وبعد استبعاد مخصص ت تم تق وی
ا لتعليمات مصرف قطر             الخاص لتدنى قيمة الذمم واألن ك وفق ل إدارة البن ا من قب ة تفصيلية له ة بمراجع شطة التمویلي

  .المرآزي 
ى المخصص        الذمم واألنشطة التمویليةیتم إعدام   - ا لتحصيلها خصما عل في حالة عدم جدوى اإلجراءات المُتخذة حياله

  . عدامهاالتي سبق إ الذمم واألنشطة التمویليةالذي ُیضاف إليه المتحصالت من 
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بالنسبة لعمليات المرابحة لألمر بالشراء یتم تطبيق قاعدة إلزام األمر بالشراء حسب تعليمات مصرف قطر المرآزي          -

  0وآذلك بالنسبة لعمليات اإلجارة المنتهية بالتمليك یتم تطبيق قاعدة إلزام المؤجر والمستأجر 
  
  -:لدیون بعض العمالء التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء العقاراتتقييم  )ط (
  
ك وفي     " موجودات أخرى" التي آلت ملكيتها للبنك بالميزانية ضمن بند  العقاراتتدرج    ا للبن وذلك بالقيمة التي آلت به

ى   العقاراتحالة انخفاض القيمة العادلة لهذه  ة عن القيمة التي آلت بها للبنك في تاریخ الميزانية تحمل الفروق عل  قائم
ذه    على إنهالدخل،  ة له ارات  في حالة ارتفاع القيمة العادل ى    العق تم اإلضافة إل ة ی ا سبق        قائم ك في حدود م دخل وذل ال

  . الدخل عن فترات مالية سابقة قوائمتحميلة على 
دیون          اء لل ا وف ه ملكيته ارات التي ألت ل وحسب تعليمات مصرف قطر المرآزي على البنك التخلص من األراضي والعق

ا  ة مصرف قطر              خالل فترة ال تتج ة بموجب موافق رات الحق د لفت اریخ اإلستمالك ویجوز التجدی وز ثالث سنوات من ت
  0المرآزي 

  
  -:موجودات ثابتة  )ك (
  
ة    استهالكیتم   - دالت       الموجودات الثابت ة القسط الثابت باستخدام مع ى أساس       استهالك بطریق دها عل تم تحدی مناسبة ی

  . )المطبقة االستهالكم اإلفصاح عن معدالت یت( العمر اإلنتاجي المقدر لكل اصل 
دة    البنك المستأجرة بمبانيمصروفات التحسينات والتجدیدات الخاصة  إطفاءیتم   - على مدى العمر اإلنتاجي المقدر أو م

  . عقد اإلیجار أیهما اقل
  -: غير الملموسة الموجودات )ل (
  

تم   ا ی ى مدى    إطفاؤه ة         یجب أ (   .سنوات ..............عل ا وطریق ذه الموجودات ومكوناته ة ه ك عن طبيع ن یفصح البن
  )تقدیر قيمتها الدفتریة األصلية 

  
   -:التدني في قيمة موجودات البنك األخرى )م (
  

ـدنى          ى ت ـدل عل ة مؤشـرات ت د أی ـك بهدف تحدی یتم مراجعة القيمة الدفتریة لموجودات البنك األخرى في نهایة السنة وذل
دني في قيمة     وفى حالة. قيمتها  وجود مثل هذه المؤشرات ، یتم تقدیر القيمة القابلة للتحصيل ویتم االعتراف بخسارة الت

  .هذه الموجودات ضمن قائمة الدخل 
  
  -:مكافأة نهایة خدمة الموظفين وصندوق التقاعد  )ن ( 
  

ة ویستند االحتساب      - ه الداخلي ل موظف      یحتسب البنك مخصصات نهایة الخدمة للموظفين وفق أنظمت ة آ رة خدم ى فت إل
  .ویظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى تحت بند مطلوبات أخرى . آما في نهایة السنة 

ة ضمن       - ة العمال درج ضمن تكلف آما یحتسب البنك قيمة مساهمته فى صندوق التقاعد وفقا لقوانين  صنادیق التقاعد وی
 0) 23(رقم  المصروفات اإلداریة العمومية آما هو موضح فى اإلیضاح

  
  -:احتياطي المخاطر) س(

ل عن    يیتكون احت   ك        % 1.5اطي المخاطر بشكل دائم عند مستوى ال یق وح من البن ان المباشر الممن الي االئتم من اجم
د             هداخل وخارج قطر وشرآات    د استبعاد المخصصات الخاصة والفوائ ك بع ة للبن ة المجمع واردة في الميزاني ة ال التابع

اح  ة واالرب ا          المعلق مون منه ة او المض وزارة المالي دم ل ان المق ك االئتم ن ذل تثنى م المية ویس وك اإلس ة للبن المؤجل
  ).ودائع نقدیة محجوزة( واالئتمان مقابل ضمانات نقدیة 
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  -:مخصصات أخــرى   )ف ( 
  

ا للق    ة وفق ات محتمل ات أو مطالب دخل ألي التزام ة ال ى قائم ما عل وین مخصصات خص ك بتك وم البن ذه یق درة له ة المق يم
  0هذه المخصصات ) 15(ویوضح اإلیضاح رقم  0االلتزامات واحتماالت تحققها في تاریخ الميزانية 

  
  
  -:بنود خارج الميزانية ) ص (
  

ك لحساب العمالء وتنقسم           دیرها البن وال التي ی تـدرج ضمن بنود خـارج الميزانية في بند تعهدات وارتباطات أخرى األم
  -:إلى  ما یلي 

  
أموال االستثمار المقيد وهى التي یقوم البنك باستثمارها نيابة عن العمالء بعقود وآالة أو مضاربة وفقا لشروط وأوجه  -

د       الء عن ى العم رة إل دفع مباش ك وت دخل للبن ة ال ي قائم تثمارات ف ذه االس ائج ه دخل نت الء وال ت ددها العم تثمار یح اس
  0لخاصة بالبنك آمضارب أو وآيل والتي تدرج في قائمة الدخل استحقاقها بعد خصم العمولة أو حصة الربح ا

أموال المحافظ االستثماریة وهى المحافظ االستثماریة التي یقوم البنك بطرحها وإدارتها للعمالء مقابل رسوم وعموالت   -
  0) ب /  28إیضاح رقم (  0أو حصص متفق عليها من الربح تدرج في قائمة الدخل 

نادیق االس   - وال الص انون       أم ام ق ا ألحك ك وفق دیرها البن ها أو ی ي یؤسس نة  25تثماریة الت نادیق   2002لس أن ص بش
  0)  31إیضاح رقم ( االستثمار 

  
   -:توزیع األرباح بين أصحاب ودائع االستثمار المطلق والمساهمين  )ق ( 
  

  - :یلتزم البنك في هذا الشأن بتعليمات مصرف قطر المرآزي التي تتلخص فيما یلي 
ع          صافى - ل للتوزی ربح القاب ة هو صافى ال ة السنة المالي الربح المتحقق من جميع بنود اإلیرادات والمصروفات في نهای

  0بين المساهمين وأصحاب ودائع االستثمار المطلق 
ودائعهم               - ة ل ى أساس األرصدة اليومي ربح عل ع االستثمار المطلق من صافى ال یتم احتساب صافى حصة أصحاب ودائ

   0لمالية وبعد خصم مضاربة البنك المتفق عليها والمعلن عنها خالل السنة ا
ه               - ك نتيجة مخالفت تج عن سوء تصرف وتعدى من البن د ن ود المصروفات أو الخسائر ق في حالة إذا ما ثبت أن أحد بن

روفات        ذه المص ودعين به ل الم ليمة ، ال یتحم رفية الس راف المص زي أو األع ر المرآ ات مصرف قط وائح أو تعليم لل
   0والخسائر ، ویرجع تقدیر ذلك لمصرف قطر المرآزي 

ة صافى خسائر ،            - ة السنة المالي ك في نهای ال البن ائج أعم ا   في حالة إذا ما أظهرت نت تم التصرف فيه ا    ی حسب م
یقرره مصرف قطر المرآزي  باعتباره ولى األمر المسؤول عن تقدیر مدى مسئولية إدارة البنك عن هذه الخسائر  

  0م الشریعة اإلسالمية ووفقا الحكا
  
   - :النقدیة وما في حكمها  )ر (
  
ة   وهى النقدیة واألرصدة النقدیة التي تستحق خالل مدة ثالثة أشهر وذلك   دفقات النقدی تضمن  وتألغراض إعداد قائمة الت
رات المالية بغرض والمؤسسات المالية واالستثما رصدة  لدى البنوكاألویة المرآز البنوكأرصدة النقدیة واألرصدة لدى  :

  . المتاجرة 
  0یبين تفاصيل تلك البنود ) 34(واإلیضاح رقم 

  
   -:األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -3

  
   - :االدوات المالية3/1

  
ة            ) أ( دة النقدی ة أرص ودات المالي من الموج ة، وتتض ات المالي ودات والمطلوب ي الموج ك ف ة للبن ل األدوات المالي تتمث

 وتتضمن  للعمالء ،  الذمم واألنشطة التمویليةلدى البنوك واالستثمارات المالية و االستثماراتت الجاریة ووالحسابا
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ة  ات المالي م أخرى  المطلوب وك و أي ذم الء والبن ة للعم ابات الجاری ة  الحس ا تتضمن األدوات المالي أرصدة أصحاب آم
  ".بنود خارج الميزانية  "والتعهدات المدرجة ضمن   ودائع االستثمار المطلق 

م السابق ویتضمن اإلیضاح  ة بشأن أسس  ) 2(رق بية المتبع ة السياسات المحاس وائم المالي ة للق من اإلیضاحات المتمم
  . االعتراف والقياس ألهم األدوات المالية وما یرتبط بها من إیرادات ومصروفات

   -:القيمة العادلة لألدوات المالية ) ب(
  
ة     طبقًا ألسس التقي      إن القيم ة ف وائم المالي يم المتبعة في تقييم موجودات ومطلوبات البنك والواردة باإلیضاحات المتممة للق

تثمارات ـباستثناء االس . العادلة لموجودات البنك و مطلوباته ال تختلف اختالفا جوهریًا عن قيمتها الدفتریة في تاریخ الميزانية
  نـــــــــــیبيو ارات في العقارات واألصول الثابتة بغرض التأجير التي تقيم بالتكلفة ،واالستثماق ـالمحتفظ بها لتاریخ االستحق

ة ) أ /  9ب ، /  8( رقمي اإلیضاحيين  يم العادل ة الق وائم المالي ة للق ذین االستثمارین ،من اإلیضاحات المتمم اریخ  له ي ت ف
  . الميزانية

   - :المخاطر إدارة 3/2
  

ة           یجب أن یفصح البنك بشيء م  ة للمؤسسات المالي ة المحاسبة والمراجع ایير هيئ ات اإلفصاح ومع ن التفصيل وحسب متطلب
ك      ا وینبغى أن یوضح البن اإلسالمية عن طبيعة المخاطر لدیه وسياسة وأساليب إدارتها والتحوط لها وآيفية قياسها ومراقبته

  -:بهذا الشأن األمور التالية 
  - :العائد طر اخم ) أ(

  
ط   یذآر البنك طبيعة م ا ورب خاطر العائد لدیة وسياسة تسعير األنشطة التمویلية وأثر المتأخرات وحجمها وإجراءات التحوط له

وق         ن حق م م دیم دع ن تق ك م تدعيه ذل د یس ا ق ق وم تثمار المطل ع االس ى أصحاب ودائ ع عل تهدف للتوزی د المس ك بالعائ ذل
  0المساهمين ، والسياسة الخاصة بذلك 

  -:مانئتطر االاخم) ب( 
  
ذه المخاطر والحد         ی د وقياس ه وضح البنك طبيعة وأنواع المخاطر االئتمانية لدیه والسياسات واإلجراءات المستخدمة لتحدی

  0من آثارها 
ع     ) 7(ویتضمن اإلیضاح رقم  ة توزی وائم المالي ة للق ة    من اإلیضاحات المتمم ذمم وأرصدة األنشطة التمویلي ى القطاعات    ال عل

  . فةتلالمخ
  .الجغرافي توزیع المن اإلیضاحات المتممة للقوائم المالية ) 29(ضاح رقم یتضمن اإلیآما 

  - : مخـاطر السـيولة) ج(
  

ا مستقبال      والسياسات واإلجراءات المستخدمة للحد     یوضح البنك طبيعة مخاطر السيولة لدیه وتلك التي یمكن أن یتعرض له
  0من هذه المخاطر 

وقد تم تحدید تواریخ االستحقاق التعاقدیة . د موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية ویعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنو
دي       اریخ االستحقاق التعاق ى ت ة وحت للموجودات والمطلوبات بالجدول على أساس الفترة المتبقية من تاریخ الميزانية العمومي

وفر السيولة    دون األخذ بعين االعتبار تواریخ االستحقاق الفعلية التي تعكسها الوقائع تراقب  . التاریخية لالحتفاظ بالودائع وت
  . اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأآد من توفر سيولة آافية 

  قطريبااللف ریال                                                                                                      
  

  خالل
  شهر

من شهر 
إلى ثالثة 
  أشهر

من ثالثة 
  إلى  سنة

من سنة إلى 
خمس 
  سنوات

خمس 
سنوات 
  المجموع  فأآثر

              2003دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات األخــرى 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

 
 قطريبااللف ریال                                                                                                                      
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  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة الحسابات الجاریة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم دائـــنة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات 

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  الفــرق 
  

              2002دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات األخــرى 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة الحسابات الجاریة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مم دائـــنةذ
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
  XX  XX  XX  XX  XX  XX   المطلوباتمجموع 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  الفــرق 

 
  
   -:طر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبيةاخم  )د(
  

ة   دیم العرض               یوضح البنك طبيع ا مع تق ة وسياسة وإجراءات الحد منه ة لدی ات أسعار الصرف للعمالت األجنبي مخاطر تقلب
  . التالي لمخاطر أسعار الصرف لدیه 

  
  

المجموع   ریال قطري دوالر أمریكي یورو  إسترليني عمالت أخرى
  2003دیسمبر  31آما في       
XX  XX  XX  XX  XX  XX  الموجــــودات  
XX  XX  XX  XX  XX  XX  المطلوبات وحقوق المساهمين  
XX  XX  XX  XX  XX  XX   صافى مرآز العمالت  

        

  2002دیسمبر  31آما في       
XX  XX  XX  XX  XX  XX  الموجــــودات  
XX  XX  XX  XX  XX  XX  المطلوبات وحقوق المساهمين  
XX  XX  XX  XX  XX  XX   صافى مرآز العمالت  

  
  
  - :لمالية مخاطر السوق لالستثمارات ا) هـ(
  

یوضح البنك طبيعة مخاطر السوق لالستثمارات المالية لدیه حسب الغرض منها وسياسات وإجراءات التحوط لها والحد منها 
  0مع اإلشارة إلى اإلیضاحات الخاصة بها 

  
  - :آفایة رأس المـــال   )و( 
  



 -        -    
           البنوك اإلسالمية القوائم المالية                             الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها   -عشر الثانيالباب 

     
  131تابع ملحق رقم 

  2008مارس/ البنوك          
  العاشرهالطبعة     

  

یشرح البنك باختصار آلية احتساب رأس المال حسب أوزان مخاطر األصول وفق مقررات لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر 
   0المرآزي 

  ریال قطري باأللف
  
  

  أرصدة الموجودات
الموجودات مرجحة   

  بأوزان المخاطر
  3200  2200    3200  2002  

  XX  XX    XX  XX  البنوك المرآزیة مستحقة علىنقدیة وأرصدة 
  XX  XX    XX  XX  البنوك والمؤسسات المالية واستثمارات لدىأرصدة 

  XX  XX    XX  XX  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية
  XX  XX    XX  XX  االسـتثمارات

  XX  XX    XX  XX  موجودات ثابتة
  XX  XX    XX  XX  موجـــودات أخــرى

  XX  XX    XX  XX  أخرىوارتباطات وتعهدات  مؤجلة أو محتملةالتزامات 
  XX  XX        جمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطرإ

                                                                                      
  
  الرصـيــد  

نسبة آفایة رأس المال   
  حسب بازل

  3200  2200    3200  2002  
  % XX  XX    XX %  XX  رأس المـــال األساسي
  % XX  XX    XX %  XX  ي والمســاندرأس المــال األساس

  
  %  .10علما بأن الحد األدنى المقرر من قبل مصرف قطر المرآزي 

  
  
  -:مخاطر إدارة استثمارات الغير ) ز( 
  

ا یعرف باالستثمار المطلق أو في شكل محافظ          یدیر البنك استثمارات العمالء سواء بشكل مباشر من خالل تعليماتهم وهو م
م           وأوعية استثماریة  انون صنادیق االستثمار رق ك حسب ق دیرها البن  25یدیرها أو في شكل صنادیق استثمار یؤسسها أو ی

ك   ( ، وإدارة البنك لهذه االستثمارات في أي صـورة یترتب عليها بعض المخاطـر القانونية واألدبية  2002لسنة  ) سمعة البن
  0000000000000ومخاطر العمليات ویتحكم البنك في هذه المخاطر من خالل 

  . تبين حجم تلك االستثمارات  31، ) ب(28واإلیضاحات أرقام 
  
  
  -:المخاطر األخـــرى   )ح(
  

یوضح البنك أنواع وطبيعة المخاطر األخرى لدیه مثل مخاطر اإلدارة ومخاطر العمليات والمخاطر القانونية وغيرها من 
  0المخاطر 

 
  -:البنوك المرآزیة لــدىنقدیة وأرصدة  -  4

  بااللف ریال قطري                                                                                                                

2002  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX 

2003  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX 

  
  نقدیة

  لدى مصرف قطر المرآزي  النقدي االحتياطي
  مصرف قطر المرآزي لدىأرصدة أخرى 
 بنوك مرآزیة أخرى أرصدة لدى

  
  

   0هو احتياطي إلزامي ال یستخدم في عمليات البنك اليومية  لدى مصرف قطر المرآزي النقدي االحتياطي
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  -:مالية بغرض المتاجرةاألوراق ال – 5

  ریال قطري باأللف
2200  2003   

   مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة
XX  XX  XX  XX  حكومية صــكــوك  
XX  XX  XX  XX  همــأس  
XX  XX  XX  XX  أخرى صــكــوك  
XX  XX  XX  XX  صنادیق االستثمار وحــدات  
XX  XX  XX  XX   

   -:البنوك والمؤسسات المالية لـدى واالستثمارات رصدةاأل – 6
  

2002  
XX  
XX  
XX 
XX  

(XX)  
XX 

2003  
XX  
XX  
XX  
XX  

(XX)  
XX 

  
  حسابات جاریة

  االستثمار المطلق إیداعات
  المعادنأرصدة مرابحات السلع و

  أخـــــــــرى
 المكــونمخصص ال

  
تمثل أرصدة مرابحات السلع والمعادن المرابحات التي یتم االتفاق عليها من خالل البنوك وتقابلها تعهدات من تلك البنوك 

  0بدفع قيمتها في تاریخ االستحقاق مع األرباح العائدة لهذه المعامالت 
   -:ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية  – 7

  بااللف ریال قطري                                                                                                             

 -:حسب النوع -أ 2003 2002
XX XX ذمم المرابحـــات والمســاومات  
XX XX االسـتصنــــــاع  
XX XX التمویل بالمضــــاربة  
XX XX  بالمشــارآة المتناقصةالتمویل  
XX XX التمویل باإلجـــارة  
XX XX عمــليات تحت التنفـيذ  
XX XX أخــــــــــرى  
XX XX مم وأرصدة األنشطة التمویليةمجمـــوع الذ  

)XX( )XX( األربـاح المؤجلة للســنوات القادمة  
)XX( )XX( مخصص  خاص  
)XX(  )XX(  معلقة أربـاح  

XX  XX   وأرصدة األنشطة التمویليةمم الذصافي  
ألف ریال .......... مبلغفي نهایة عام   )Non performing( غير المنتظمة األنشطة التمویلية* الذمم وأرصدة بلغ إجمالي 

  من إجمالي .........% ألف ریال ما یعادل ...........مقابل  الذمم وأرصدة األنشطة التمویليةمن إجمالي ........% یعادل ما
  .في نهایة العام السابق ذمم وأرصدة األنشطة التمویليةال
التمويلية غير المنتظمة المصرح عنها في االيضاح المذآور  التمويلية ويجب على البنوك مراعاة أن يكون اجمالي الذمم وأرصدة االنشطة*

الردىء المعتمد من مصرف قطر المرآزي اعاله هو اجمالي الذمم واالنشطة المصنفة ضمن فئات دون المستوى والمشكوك في تحصيله و
ويراعي تعديل البيانات بالقوائم المالية عن العام المنتهي في  10/2/2005يعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من  31/12بعد تحديثها في 

 . وفقا لذلك 31/12/2004
                                                                                        

  
  ریال قطري باأللف   
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 مجموع
2002 

  مجموع
 اإلجارة أخرى 2003

 المضاربة
االستصناع والمشارآة

المرابحات 
والمساومات

  - :القطاع حسب - ب
 

XX XX      الحكومة 
XX XX      مؤسسات حكومية وشبة حكومية  
XX XX      الصناعة  
XX XX      التجارة  
XX XX      الخدمات  
XX XX      المقاوالت  
XX XX      اإلسكان  
XX XX      االستهالآي  
XX XX ___  ___  ___  ___  ___   أخرى  
XX  XX XX XX XX XX XX  

  
  ∗الذمم واألنشطة التمویلية حرآة مخصص -ج 

  بااللف ریال قطري                                                                                                                  
مجموع 
2002 

  مجموع
2003 

 أرباح
 معلقة

  
 خاص

 

XX XX XX XX -  أول العامرصيد المخصص في 
XX XX XX XX  - فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX XX - خالل العام صافى مخصصات إضافية  
XX XX XX XX         مخصصات جدیدة خالل العام  

)XX( )XX( )XX( )XX(         مخصصات مستردة خالل العام  
XX XX XX  XX -  سبق إعدامها ذمم وأرصدةمتحصالت من  
XX XX XX XX   

)XX( )XX( )XX( )XX( - المستخدم من المخصص خالل العام  
XX  XX  XX   XX     أخر العــامرصيد المخصص في  

  
  -: ماليةالـ ستثماراتاال – 8

  -:مالية متاحة للبيعاستثمارات  -أ 
  بااللف ریال قطري                                                                                                              

2002 2003  
  مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة

XX XX XX XX     أســـــهم 
XX XX XX XX     قطر حكومة صكوك  
XX XX XX XX     أخرى صكوك  
XX XX XX XX     صنادیق االستثمار وحــدات  
XX XX XX XX   

)XX( )XX( )XX( )XX(      خسائرمخصص  
XX  XX  XX  XX    

  
  .)یراعى متطلبات اإلفصاح الخاصة باالستثمار فى الصكوك واألسهم حسب معایير المحاسبة المالية اإلسالمية (  

  
  
  

  

                                                 
 . لى اإليرادات والبند الذي تم الرد إليهيذكر إيضاح عن قدر الفائض في المخصص الذي تم رده إ  ∗
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   - :ة محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات مالي -ب 
  ریال قطري باأللف                                                                                                     

2002 2003  
 :حـسب الجهة  مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة

XX XX XX XX   قطر حكومة صكوك 
XX XX XX XX   أخرى كوكص 
XX XX XX XX  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(     مخصص خسائر 
XX XX  XX XX    

  
 2003 نهایة ریال في ألف............. لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق  العـادلـةوتبلغ القيمة 

  .2002 نهایة ریال في ألف.............مقابل
  
  - :ةاستثمارات في شرآات زميل -ج 

  بااللف ریال قطري                                                                                                                
2002  2003   
XX XX      العام أولالرصيد في  
XX XX      للعام )الخسائر(  األرباححصة  

)XX(  )XX(       التوزیعاتیخصـم  
XX  XX   

  
  (%)حصة الملكية 

  2003  2002  اسم الشرآة الزميلة  جنسية الشرآة
XX  XX  ـ 
XX XX  ـ 
XX XX  ـ 
XX XX  ـ 

 

  -:أخــرى  استثمارات– 9
   -:عقارات وأصول ثابتة بغرض التأجير  –أ 

                                                                                                          بااللف ریال قطري   
 مجموع
2002  

مجموع 
 أراضي   مباني  أخــرى  2003

 

XX XX XX XX XX  التكلفة ( أول العام الرصيد في(  
XX XX XX XX XX  العامإضافات خالل  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  العامستبعادات خالل إ  
XX XX XX XX XX  األجنبيةفروق العمالت )+ -(  
XX XX XX XX XX  أخر العامالرصيد في  
  االستهـــالكمجمع      
XX XX XX XX XX  أول العامالرصيد في  
XX XX XX XX XX استهــالك العــام  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  اتداعاستب  
XX XX XX XX XX فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX XX XX  أخر العامفي االستهالك رصيد مجمع  
XX XX XX XX XX أخر العامریة في ـافي القيمة الدفتـص  
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 2003 نهایة ریال في ألف.............  في عقارات وأصول ثابتة بغرض التأجيرلالستثمار  العـادلـةوتبلغ القيمة 
  .2002 نهایة ریال في ألف.............مقابل

  
  

   -:االتجار  عقارات وأصول ثابتة بغرض –ب 
  ریال قطري باأللف                                                                                                  

2002  2003   
XX XX   العام أولالرصيد في  
XX XX   العامإضافات خالل  

)XX(  )XX(   العامستبعادات خالل إ  
XX  XX   العام أخـرالرصيد في  

  

  موجـودات ثابتـة – 10
  

  سيارات  عالمجمو
 أثاث
  ومعدات

مصاریف تحسينات 
وتجدیدات المباني 

  المستأجرة
أراضي 
  ومباني

 

XX XX XX XX XX  التكلفة (  1/1/2003الرصيد في(  
XX XX XX XX XX  العامإضافات خالل  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  العامستبعادات خالل إ  
XX XX XX XX XX  األجنبيةفروق العمالت )+ -(  
XX XX XX XX XX  31/12/2003الرصيد في  
  االستهـــالكمجمع      
XX XX XX XX XX  1/1/2003الرصيد في  
XX XX XX XX XX استهــالك العــام  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  اتداعاستب  
XX XX XX XX XX فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX XX XX  31/12/2003في االستهالك رصيد مجمع  
XX XX XX XX XX 31/12/2003ریة في ـافي القيمة الدفتـص  
XX XX XX XX XX 31/12/2002ریة في ـافي القيمة الدفتـص  

 
  . يرهاجتأ أووجدت  إنعن أي قيود على ملكية الموجودات  إیضاحیذآر  -
  
   - :األخرىالموجودات  -  11
  

2002  2003   
XX XX مستحقة إیرادات  
XX XX امقدممدفوعة صروفات م  
XX XX دفعات مقدمه  
XX XX بالصافي( ملكيتها للبنك وفاء للدیون  تلآ عقارات(  
XX XX موجودات غير ملموسة   
XX XX  أخرىأرصدة مدینة  
XX XX   

  
مقابل  2003ریال في نهایة  ألف........ م قدرها يتقي قروفبعد خصم قيمة العقارات التي ألت ملكيتها للبنك وفاء للدیون ( 

  ).2002ریال في نهایة  ألف.........
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في حالة وجود قيمة مادیة للموجودات غير الملموسة یتم إفراد بند مستقل لهل بالميزانية مع إفراد إیضاح خاص بها یوضح 

  0تفاصيل الحرآة عليها واإلطفاءات 
  
  
  

   -:لبنوك والمؤسسات الماليةالحسابات الجاریة لأرصدة  - 12
  ریال قطري باأللف                                                                                                  

2002  
XX  
XX  
XX 

2003  
XX  
XX 
XX 

  
  مصرف قطر المرآزيلأرصدة 

 لبنوك والمؤسسات الماليةل حسابات جاریة
 

 
   -:ذمم دائــنـة – 13

  بااللف ریال قطري                                                                                                                  

2002 2003  
XX XX مبالغ مستحقة ألصحاب االستثمار المطلق  
XX XX مبالغ مستحقة ألصحاب االستثمار المقيـد  
XX XX مبالغ مستحقة ألصحاب االستثمار فى المحافظ والصنادیق االستثماریة  
XX XX أخـــــــــــرى  
XX XX   

  ).مراعاة اإلفصاح عن طبيعة المبالغ المستحقة ألصحاب االستثمار المطلق والمقيـد ( 
   -:األخرى المطـــــلوبات - 14

  ریال قطريبااللف                                                                                                                
2002  2003   
XX XX امقدممقبوضة  إیرادات  
XX XX صروفات مستحقةم  
XX XX      15إیضاح رقم ( مخصصـات أخـــرى (  
XX XX شــيكات مقبولة الدفع وحـواالت  
XX XX أربــاح مســاهمين غير مدفـــوعة  
XX XX دفعات مقدمة من العمالء تحت حساب عمليات تمویل  
XX XX ت نقـدیةتأمينا  
XX XX غـرامــات التـأخـيــر  
XX XX  أخرى دائنــةأرصدة  
XX XX   

  0)یتم إیضاح آيفية احتساب غرامات التأخير وآيفية التصرف فيها وموافقة ذلك لتوجيهات هيئة الرقابة الشرعية ( 
  -:مخصصـات أخــرى  - 15

  بااللف ریال قطري                                                                                                              

مجموع 
2002 

  مجموع
2003 

مطالبات 
 محتملة أخــرى

 مطالبات
 قضائية

 نهایة
 الخدمة

 

XX XX XX XX XX  أول العامرصيد المخصص في 
XX XX XX XX XX فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX XX XX  خالل العام إضافيةصافى مخصصات  
XX XX XX XX XX         مخصصات جدیدة خالل العام  

)XX( )XX( )XX( )XX( )XX(         مخصصات مستردة خالل العام  
XX XX XX XX XX   

 
)XX( )XX( )XX( )XX( )XX( المستخدم من المخصص خالل العام  
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XX  XX  XX  XX  XX   أخر العــامرصيد المخصص  
  
  
  

   - :اب ودائع االستثمار المطلق حقوق أصح – 16
  ریال قطري باأللف                                                                                                 

 -:حسب النوع -أ 2003 2002
XX XX ودائع استثماریة تحت الطلب  
XX XX تـوفير  ودائع استثمار  
XX XX ـلودائــــــع ألجـــ  
XX XX   
XX XX    االحتياطياتحصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق في:  
XX  
XX  
XX  
XX 

XX  
XX  
XX  
XX 

  احتياطي القيمة العادلة  
  احتياطي المخاطر  
  ).تذآر على سبيل التفصيل مع تقدیم إیضاح عنها(أي احتياطيات أخرى   

    
  

مقابل  2003ألف ریال في نهایة  00000لمطلق مقابل أنشطة تمویلية بلغت األرصدة المحتجزة من ودائع عمالء االستثمار ا
  0 2002ألف ریال في نهایة  00000

  
 - :حسب القطاع - ب 2003 2002
XX XX الحكومة 
XX XX مؤسسات حكومية وشبة حكومية  
XX XX األفــــــراد   
XX XX الشــــــرآات  
XX XX   

  -:حقوق األقـلية  -  17
  
  2003  2002  

 XX XX  ــيد أول العـــام رص
 XX XX  حصــة األقليـة في أرباح الشرآات التابعة

 )XX( )XX(  یخصم حصــة األقليـة في توزیعات أرباح الشرآات التابعة
 XX XX  رصــيد أخـــر العـــام

  

   -:حقوق المساهمين - 18
  رأس المال المصدر والمدفوع 

سهم قيمة السهم االسمية .............مليون ریال موزع على........ ...یبلغ رأس المال المصدر والمكتتب فيه 
  .مليون ریال ..................ریال قطري ویبلغ رأس المال المدفوع ............. 

  .) رأس المال المصدر التي تم طلبها ولم تسدد بعد إن وجدت أقساطتذآر (  
   

  -:االحتياطي القانوني
اف       % 10المرآزي یتم احتجاز بموجب قانون مصرف قطر  تم إیق انوني وی اطي الق ة االحتي من صافي أرباح السنة لتغذی

ع       المدفوعالمال  من رأس% 100 االحتياطي القانوني عندما یبلغ رصيده ما یعادل ل للتوزی ر قاب انوني غي اطي الق  إالواالحتي
  0وبعد موافقة مصرف قطر المرآزى 2002ةلسن) 5(القطري رقم التجاریة قانون الشرآات  أجازهافي الحاالت التي 
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   -:احتياطي المخاطر
    
من صافي محفظة التمویل % 1.5یمثل حصة المساهمين في احتياطي المخاطر الذي ینبغي االحتفاظ به بنسبة ال تقل عن  

  .حسب تعليمات مصرف قطر المرآزي
  

  -:االحتياطيات األخــرى
 ألساسي للبنك یتم استخدامه بموجب قرار من الجمعية العمومية بناءا على توصية تتمثل في احتياطي عام بموجب النظام ا

  .مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصـرف قطـر المرآزي 
  -:احتياطي القيمة العـــادلة

  ال قطريری باأللف                                                                                                   
استثمارات مالية   

  متوفرة للبيع
استثمارات في عقارات 

  بغرض االتجار
مجموع 

3200 
  مجموع

2200 
 XX XX XX XX  )اإلجمالي ( رصــيد أول العـــــام 
 XX XX XX XX  نتيجــة إعــادة التقييم

 )XX( )XX( )XX( )XX(  المحــول إلى بيـــان الدخـــل
 XX XX XX XX  )- +(ـام صــافى التغيـر خــالل العـ

حصة أصحاب ودائع االستثمار المطلق في  
 )XX( )XX( )XX( )XX(  احتياطي القيمة العادلة
 XX XX XX XX  )حصة المساهمين(رصــيد أخـــر العــــام 

  

  ح وإدراجها في قائمة الدخل احتياطي القيمة العادلة الذي یمثل أرباح غير محققة غير قابلة للتوزیع إال من خالل تحقق األربا
  

  -:أرباح وأســهم مجانية مقترح توزیعها 
  

ال   %..…اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة على المســاهمين بنسبة ع (من رأس الم ل     .…بواق ال قطري لك ری
سهم مجانية بواقع واقترح مجلس اإلدارة آذلك إصدار أ).  2002ریال قطري لكل سـهم عن عام  .…( 2003عن عام ) سـهم

  ) . 2002من رأس المال عام  %..…بواقع ( 2003دیسمبر 31من رأس المال بتاریخ  %..…
  

  -:إیـرادات األنشطة التمویلية  - 19
  باأللف ریال قطري                                                                                                              

2002  2003   
XX XX مرابحات ومساومات  
XX XX إستصناع  
XX XX مضاربات  
XX XX مشارآات متناقصة  
XX XX إجارة منتهية بالتمليك  
XX XX أخــــــــرى  
XX XX   

  
  

  - :األنشطة االستثماریة  ) خسائر(أرباح  – 20
  

2002  2003   
  سات المصرفيةأرباح األرصدة واالستثمارات لدى البنوك والمؤس -أ    
XX XX إیرادات ودائع استثماریة لدى البنوك والمؤسسات المصرفية  
XX XX  إیرادات عمليات مرابحات في سلع ومعادن  
XX XX   
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       قطريالال بااللف ری                                                                                                  

                                                         
  عوائــد االستثمارات  –ب  

XX XX  بغرض المتاجرةاستثمارات مالية  
XX XX ارات مالية متاحة للبيعاستثم  
XX XX  أخـــــــرىاستثمارات مالية  
XX XX   
XX XX استثمارات في عقارات وأصول ثابتة بغرض التأجير  
XX XX   

 
  

ج - أرباح (خسائر) بيع االستثمارات   
XX XX   -  استثمارات مالية بغرض المتاجرة  
XX XX   -   متاحة للبيعاستثمارات مالية  
XX XX   -   حتى تاریخ االستحقاقاستثمارات مالية  
XX XX   - استثمارات في شرآات تابعة أو زميلـة  
XX XX   
XX XX   -  استثمارات في عقارات وأصول ثابتة بغرض االتجار  
XX XX   -  استثمارات في عقارات وأصول ثابتة بغرض التأجير  
XX XX   

 
  فروق تقييم االستثمارات  -د   
XX XX   -  استثمارات مالية بغرض المتاجرة  
XX XX   -  استثمارات مالية متاحة للبيع  
XX XX   
XX XX   -  استثمارات في عقارات وأصول ثابتة بغرض االتجار  
XX XX   
XX XX  د +ج+ب + أ ( إجمـــــالي(  

  
  

  - :افى عمــوالت ورســوم ص21
  ریال قطري األلفب                                                                                                

  
2002  2003   
  إیـرادات عمــوالت ورســوم  
XX XX عمــوالت على االعتمادات والكفاالت  
XX XX رسوم خدمات بنكيــة  
XX XX حصة البنك من أرباح االستثمار المقيد  
XX XX  رنشـطة االستثمار للغيـأإیرادات  
XX XX أخـــــــرى  
XX XX   

)XX( )XX(  مصروفات عمــوالت ورســوم*  
XX XX   

  0یفصح عن تفاصيلها حسب األهمية النسبية  ∗
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  - :عمليات النقد األجنبي ) خسائر(أرباح  - 22
  ریال قطري باأللف                                                                                                    

  
2002  2003   
XX XX  النقد األجنبيالتعامل في ) خسائر(أرباح  
XX XX  فروق تقييم الموجودات والمطلوبات) خسائر(أرباح  
XX XX   

  
  

  -:مصروفات إداریة وعمومية  - 23
  بااللف ریال قطري                                                                                                   

2002  2003   
XX XX رواتب وبداالت ومزایا أخــرى  
XX XX مساهمة البنك في صندوق التقاعد  
XX XX مكافـأة نهــایة الخــدمة  
XX XX تكلفة البرامج التدریبية  
XX XX مصــاریف دعـایة وتسـویق  
XX XX أتعــاب قـانونية ومهنية  
XX XX الت ومرافق وتأميناتصا  
XX XX إیجــــار وصــيانة  
XX XX أخــــــــرى  
XX XX   

  
  2002موظفــا في نهایة عام ..... …مقــابل  2003موظفــا في نهایة عـــام . ………بلغ عـدد الموظفين 

  
   -: استثمارات مالية مخصص - 24

  ریال قطري باأللف                                                                                                   
  

2002  2003   
 

XX XX استثمارات مالية متاحة للبيع  
XX XX استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق  
XX XX   

   - :أخــرى استثمارات  مخصص - 25
  ریال قطري األلفب                                                                                                               

  
2002  2003   
XX XX استثمارات في عقارات وأصول ثابتة بغرض االتجار  
XX XX استثمارات في عقارات وأصول ثابتة بغرض التأجير  
XX XX   

  
  -:نصيب أصحاب ودائع االستثمار المطلق من صافى األرباح  – 26

  ریال قطري باأللف                                                                                                     
  

2002  2003   
XX XX   - حصة أصحاب الودائع من صافى الربح قبل خصم مضاربة البنك  

)XX( )XX(   - حصة مضاربـة البنـك  
XX XX   - ع بعد خصم مضاربة البنكصافى حصة أصحاب الودائ  
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XX XX   - قيمــة الـدعــم المقـدم من البنك  
XX XX   - أصحاب الودائع النهائية بعد الـدعم حصة  

  
  0) تـــذآـــر معدالت توزیع األرباح على  آل نــوع من الــودائــع ( 
  

   -: عـــائد الســهم من األربـاح - 27
  

على المتوسط المرجح للعدد الكلى لألسهم لحقوق المسـاهمين یمثل عـائـد السـهم حـاصـل قسمة صـافى ربح العـام 
  .الل العام المصـدرة خ

  بااللف ریال قطري                                                                                                       
2002  2003   
XX XX صــافى أربــاح العـام لحقوق المسـاهمين  
XX XX المتوســط المرجح لعـدد األســهم  
XX XX   

  

  -:يزانية بنـود خارج الم –28

  بااللف ریال قطري                                                                                               
2002 2003   
 -:مؤجلة أو محتملة التزامات  –أ    
 الجزء غير المنفذ من عقود االستصناع  
XX XX ارتباطات وسقوف تمویل غير مستغلة 
XX XX ـــوالتقبـ  
XX XX خطابات الضمان  
XX XX  استيراد وتصدیر( االعتمادات المستندیة(  
XX XX أخـــــــــرى  
XX XX   
    

  - :تعهدات وارتباطات أخرى –ب  
XX XX  31إیضاح رقم ( أرصدة االستثمار المقيد (  
XX XX البنكیفصح عنها حسب النوع والحجم ومسؤولية (محافظ واستثمارات مدارة للغير(  
XX XX  یفصح عنها حسب األهمية النسبية ( تعهدات رأسمالية(  
XX XX یفصح عنها حسب األهمية النسبية ( التزامات مقابل قضایا مرفوعة على البنك(  
XX XX أخـــــــــرى  

 

   0لقانونيين یتم اإلفصاح عن طبيعة هذه القضایا ومقدار ومدى آفایة المخصصات  ورأى إدارة البنك والمستشارین ا
  

   -: التوزیع الجغرافي -29
  

  باأللف ریال قطري                                                                                                
  

  قطر
دول مجلس 
  أوروبا  التعاون الخليجي

أمریكا 
  الشمالية

دول 
  المجموع  أخـرى

              2003دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  د وأرصدة لدى البنوك المرآزیةنق

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
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  باأللف ریال قطري                                                                                                       

 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات األخــرى 

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  دات أخــرىموجــو
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة الحسابات الجاریة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم دائــــنة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
  XX  ___  ___  ___  ___  XX  ــــاهمينحقـــــوق المسـ

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
              

  
                                                                                                                    

              2002دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  وك المرآزیةنقد وأرصدة لدى البن

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم وأرصدة األنشطة التمویلية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات األخــرى 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة الحسابات الجاریة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ذمم دائــــنة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  حقوق أصحاب ودائع االستثمار المطلق
  XX  ___  ___  ___  ___  XX  ـــــوق المســـــاهمينحق

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
  
  
  

  -:أنشطة األمـانة  -  30
  

یتم اإلفصاح عن أرصدة الموجودات التي یحتفظ بها البنك لحساب أو نيابة عن أطراف أخرى ، وذلك في تاریخ الميزانية ، 
  .بات المتعلقة بها وآذلك اإلفصاح عن المطلو

  
  

  - :أرصدة االستثمار المقيد  – 31
  باأللف ریال قطري                                                                                            

  
2002 2003 

 نـوع االسـتثمـار
حصة 
 البنك

متوسط معدل 
العائد الموزع   الرصيد

حصة 
 البنك

متوسط معدل 
ائد الموزعالع   الرصيد

  ـــــ          
  ـــــ          
  ـــــ          
  ـــــ          
  ـــــ          
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  -:صـنادیق االستثمار  -  32
  

لصنادیق  2002لسنة  25یتم اإلفصاح عن عدد وأسماء صنادیق االستثمار التي أسسها  البنك أو یدیرها حسب القانون رقم 
  . االستثمار وحجم االستثمارات بها 

  
  

  -:معامالت مع أطـراف ذات العالقة  -  33
  

تتضمن معامالت البنك المختلفة مع الشرآات التابعة والزميلة و مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة أو الشرآات التى 
ك         ة أو التشغيلية بالبن رارات المالي ام في صنع الق د بلغت   . یملكون فيها حصصا رئيسية أو أى أطراف أخرى ذات تأثير ه وق

  :األرصدة في نهایة العـام مع هذه الحسابات آما یلي 
  
  
  
  

  بااللف ریال قطري                                                                                                                         
2002 2003  

 أخرى

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

شرآات تابعة 
 أخرى  ةوزميل

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

شرآات تابعة 
  وزميلة

  - :بنــود في الميزانية           
  :الموجودات               
  ـــــ          
  ـــــ          
  :المطلوبات              
  ـــــ          
  ـــــ          
  -:بنــود خارج الميزانية           
  ـــــ          
  ـــــ          
  ـــــ          
  - :قائمة الدخل  عناصر          
  إیرادات وعموالت          
  مصروفات وعموالت          
  إن وجدت –رأسمالية ) خسائر(أرباح           
  -:معلومات إضافية           
  أرباح معلقة          
  الدیون المعدومة          
  مخصص ذمم وأنشطة تمویلية          
  ذمم وأنشطة تمویلية غير منتظمة          
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  -:دیة وما في حكمها بغرض إعداد قائمة التدفق النقدي وتشمل التالي النق -  34
  باأللف ریال قطري                                                                                                  

  
  

2002  2003   
XX XX  نقدیة وأرصـدة لدى البنوك المرآزیة*  
XX XX وك والمؤسسات الماليةأرصدة لدى البن  
XX XX  استثمارات مالية بغرض المتاجرة  
XX XX   

  
   0ال تشتمل على االحتياطي النقدي اإللزامي لدى البنوك المرآزیة * 
  

  -:القوائم المالية للبنك األم – 35
  

يزانية العمومية وقائمة الدخل یتم عرض القوائم المالية للبنك األم بنفس النماذج الخاصة بالقوائم المالية الموحدة وهى الم
  0وقائمة التدفق النقدي 

  
  - :األحداث الالحقة لتاریخ القوائم المالية – 36

  
   0یراعى اإلفصاح عن أي أحداث الحقة لتاریخ القوائم المالية التى قد تؤثر عليها 

  
  

  -:أرقــــام المقــــارنة  -  37
  

  .ب مع طریقة العرض المتبعة في العـام الحالي تم إعادة تصنيف بعض أرقام العـام السابق لتتناس
  .)يدرج هذا اإليضاح في حالة اختالف تبويب القوائم المالية للعام الحالي عن القوائم المالية للعام السابق ( 
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  التجاریة القـــوائم المـــالية الموحدة للبنـــوك :أوال 

 بنـــــك
)تدون االرصدة بااللف ریال(          2003دیسمبر  31الميزانية العمومية آما هي في                                   

 
  إیضـــاح  رقـــــم

  2002عــــام   2003عــــام 
  ألف ریال قطري  ألف ریال قطري 

   الموجـــــــــــــــــودات :- 
 XX XX 4نقدیة وأرصدة لـــدى البنــــوك المرآزیة

 XX XX 5  األوراق الـمالية بغرض المتاجـرة
 XX XX 6  ــدى البنوك والمؤسسات الماليةاألرصـــدة لـ

 XX XX 7  قــروض و ســــلف  للعمـــالء 
 XX XX 8  االستثمارات الـمالية 

 XX XX 9  عـقــارات وأثـاث  ومعــدات 
 XX XX 10  موجـــودات أخـــــرى
 XX XX إجمالي الموجـــودات

    
   المطــــــلوبات وحـقوق المســاهمين :-

   المطـــــلوبات :
 XX XX 11أرصدة  للبنوك والمؤسسات المالية

 XX XX 12  ودائــع العمــــــــالء
 XX XX 13  شـهادات إیـداع

 XX XX 14  أوراق دیـن صــــــادرة
 XX XX 15  أمـــوال مقتــرضـة أخــرى

 XX XX 16  مطـــلوبات أخرى
 XX XX إجمالي المطـلــــــوبات

     
 XX XX 18  ق األقـليـــةحـقــو

     حـقــوق المســـاهمين
 XX XX 19رأس المـــال المدفــــوع

 XX XX 19  احتياطي قانوني
 XX XX 19  إحتيــاطــيــات أخــــرى

 XX XX 19  احتياطي المخاطر
 XX XX 19  احتياطي القيمـــة العـــادلـــة
 XX XX 19  أرباح مقتــرح تـوزیـعـهــــا

 XX XX 19  ـهم مجــانيـة مقتــرح تـوزیـعـهــــاأســـ
 XX XX   مــدورة) خسائر ( أرباح 

 XX XX   إجمالي حـقــوق المســـاهمين
 XX XX   المسـاهمين  وحـقـوقإجمالي المطـــلوبات 

    
     اإلیضاحات المرافقة للقوائم المالية جزء متمم لها

  
:ووقع عليها نيابة عنهم  0000000ية من قبل مجلس اإلدارة بتاریختمت الموافقة على هذه البيانات المال
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بنـــــك
 2003دیسمبر  31قـائمـة الدخـــل عن السـنة المنتهيـــة في 

 2002عــــام  2003عــــام  إیضـــاح  رقـــــم
 ألف ریال قطري ألف ریال قطري

  
 XX XX 20 إیـــرادات الفــــــوائــد

 XX)( (XX) 21 ـروفـــات الفــــوائــدمصــ
 XX XXصـــــافــى إیـــرادات الفوائــــد

  
 XX XX 22إیـــرادات عمـــــوالت ورســـــوم

 XX)( (XX)مصـــروفـــات عمـــــوالت ورســـــوم
 XX XXصـــــافــى إیـــرادات عمـــــوالت ورســـــوم

  
 XX XX 23هم ووحدات صنادیق االستثمارأرباح توزیعات األس

 XX XX 24عمليات النقد األجنبي) خسائر ( أرباح
 XX XX 25استثمارات مالية)  خسائر ( أرباح
 XX XX 8استثمارات في شرآات زميلة)  خسائر ( أرباح

 XX XX∗اإلیـرادات التشغـيليـة األخــرى
 XX XXصــــافى اإلیـرادات التشـغيليــة

  
 )XX)( XX) 26مصــروفات إداریة وعمومية

 )XX)( XX) استهالآات و إطفاءات
 )XX)( XX) 7مخــصص تـدنـى قيمة الـدیــون
 )(XX )(XX 27-+)(مخــصـص استثمارات مالية  

 )XX)( XX) 17 مخــصصــــات أخــــرى
∗مصــــاریف تشـغيليــة أخــــرى

XX)( XX)( 
 XX XXالتشـغيـل)خسائر( ـى أربــاح صـــــاف

 XX XXغيـر تشـغيـلية) خسائر ( أربــاح 
 XX XXقبل خصـــم الضــرائب) الخسـائر ( األربـــاح 

  
 XX)( (XX) الضــــرائـب

 XX XXالعـــــام بعد الضرائب)خسائر( صـــــافـى أربــاح 
 XX( (XX)(نصيب األقلية من صافى األرباح

 XX XXالعـــــام)خسائر( صـــــافـى أربــاح 
  عـــائـد الســـهم من األربـــاح

 XX XX 28 ــ األســـــاســـى
 XX XX 28 ــ المــعــــــدل

  اإلیضاحات المرافقة للقوائم المالية جزء متمم لها
 

                                                 
 
 0یفرد لها إیضاحات مستقلة فى حالة أهميتها النسبية     ∗
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 يـنقـائمـة  التغير في حقــوق المســـاهم
 2003دیسمبر  31عن السـنة المنتهيـــة في  

         
 )القيمة باأللف ریال قطري(      

 اإلجمالي أربـاح أسهم مجانية أرباح مقترح احتياطيإحتياطياتاحتياطيرأس عــــام المقــارنــــــــــة
 مـدورةمقترح توزیعها تـوزیعهـاالقيمة العادلة أخــــرى قانونيالمـال 
         

 XXXX XX XX XX XX XXXX 2002الرصـيد في أول ینایر
   )(XX    XX 2001توزیع أســهم مجانية عن عـام 

 )XX)(   XX)     2001أرباح موزعـة عن عـام 
مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة تم  

 )XX)(XX)         2001توزیعها عن عــام 

 XXXX       العـام ) خسائر ( صافى أرباح 
 )(XX XX    XX  المحــول إلى اإلحتياطيات

 XX    XX   صافى التغير في احتياطي القيمة العادلة
 )(XX XX XX     التوزیعات المقترحة على المساهمين

 ___ ___  ___  ___  ___  ___  ___ ___  
 XXXX XX XX XX XX XXXX 2002الرصـيد في أخـر دیسمبر

         
         

         العـــــــام الحالي
         

 XXXX XX XX XX XX XXXX 2003الرصـيد في أول ینایر
   )(XX    XX 2002توزیع أســهم مجانية عن عـام 

 )XX)(   XX)     2002أرباح موزعـة عن عـام 
مكافأة أعضـاء مجلس اإلدارة تم  

 )XX)(XX)         2002توزیعها عن عــام 

 XXXX       العـام ) خسائر ( صافى أرباح 
 )(XX XX    XX  المحــول إلى اإلحتياطيات

صافى التغير في احتياطي 
XX                   XX         القيمة العادلة

التوزیعات المقترحة على 
 )(XX XX XX      المساهمين

 XXXX XX XX XX XX XXXX 2003الرصـيد في أخـر دیسمبر
         
      )2002ألف ریال عام (           تشتمل األرباح المدورة على مكافأة مجلس اإلدارة المقترحة البالغة          ألف ریال  
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 قـائمـة التـدفقــــات النقــــدیــة 
 2003دیسمبر 31عن السـنة المنتهيـــة في

 2002عــــام  2003عــــام 
 ألف ریال قطري ریال قطريألف 

  التدفقات النقدیة من أنشطة التشغيل
 XX XXقبل خصـــم الضــرائب) الخسـائر ( األربـــاح 

   مع التدفقات النقدیة من أنشطة التشغيل)الخسائر( تعدیالت لتسویة األرباح 
 XX XX إسـتهـــالآات و إطفاءات

 XX XX مـخــصص قيمة تــدنــى الدیـــون
 XX XX )-+(مخصص استثمارات مالية  

 XX XX مـخــصصــــات أخـــرى
 (XX) (XX) المستخدم من المخصصات بخالف مخصص تدنى الدیون

 (XX) (XX) مخصصـــات انتفى الغــرض منهــا
 XX XX بيع عقارات وأثاث ومعدات) أرباح ( خسائر 
 XX XX بيع استثمارات مالية) أرباح ( خسائر 

 (XX) (XX) رائب الـدخـــل المســـددةضــ
 XX XX التشغيل قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المستخدمة بأنشطة التشغيل) خسائر ( أرباح 

  في الموجودات) الزیادة ( صافى النقص 
 XX XX األرصـــدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

 XX XX أوراق مالية بغرض المتاجرة
 XX XX ت المالية للخياراتالمشتقا

 XX XX ســــلف وقــروض للعمـــالء 
 XX XX موجـــودات أخـــــرى

  في المطـلوبات) النقص ( صافى الزیادة 
 XX XX أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

 XX XX المشتقات المالية للخيارات
 XX XX ودائــع العمــــــــالء
 XX XX مطـــلوبات أخرى

 XX XX ) 1( أنشطة التشغيل  )المستخدمة في(فى التدفقات النقدیة الناتجة منصا
  التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار

 (XX) (XX) مشـتریات استثمارات مالية 
 XX XX متحصــالت من إستردادات استثمارات مالية 

 (XX) (XX) مشـتریات استثمارات في شرآات تابعة وزميلة
 XX XX ــالت من بيع استثمارات في شرآات تابعة وزميلةمتحص

 (XX) (XX) مدفوعات لشراء عقارات ومعدات وإعداد وتجهيز الفروع
 XX XX متحصــالت من بيع عقارات ومعدات 

 XX XX)2(صــافى التدفقات النقدیة الناتجة من أنشطة االستثمار    
  التدفقات النقدیة من أنشطة التمویــل

 XX XX متحصــالت السـندات
 (XX) (XX) مدفوعات السـندات

 XX XX متحصــالت أموال مقترضــة
 (XX) (XX) مدفوعات أموال مقترضــة

 XX XX متحصــالت من إصدارات لرأس المـــال المــدفــــوع
 (XX) (XX) مدفوعات رأس المـــال المــدفــــوع

 (XX) (XX) أربـــاح مـــوزعــــة
 XX XX ) 3( أنشطة التمویــل   )المستخدمة في(صــافى التدفقات النقدیة الناتجة من

 XX XX ) 3+2+1(في النقدیة وما في حكمها خالل العام)النقص ( صــافى الزیـادة 
 (XX) (XX)أثـر التغيـر في أســعار الصـرف

 XX XXرصـــيد النقــدیة وما في حكمها في أول الفتــرة
 XX XX ) 35إیضاح رقم(رصـــيد النقــدیة وما في حكمها في أخــر الفتــرة      

  اإلیضاحات المرافقة للقوائم المالية جزء متمم لها

بنك
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  نموذج لإلیضاحات المتممة: ثـانيـا 

  للقوائم المالية للبنوك
  :.........................بنك
  

  اإلیضاحات المتممة للقوائم المالية
  ..............عن السنة المالية المنتهية في 

  
  
  -:الرئيسي  النشاطالوضع القانوني و -1
  

ك  س بن ة  .......................................( ∗تأس اهمة قطری رآة مس اري ) ش ك تج ك  / آبن ص ، وذل متخص
م  ......./......./....... بتاریخ ال      ............ .....لسنة  ............بموجب المرسوم األميري رق ة األعم دیم آاف ك بتق وم البن ویق

  . فرعًا.....................وعدد .................. بمدینة  المصرفية المتعلقة بنشاطه وذلك من خالل مرآزه الرئيسي
  
   -:أهم السياسات المحاسبية المتبعة -2

   -:القوائم المالية وتجميع أسس إعداد ) أ(
  

ة   - وائم المالي ة      تعد الق ة التاریخي دأ التكلف ا لمب ا        ( وفق ة واالستثمارات المحتفظ به باستثناء قياس المشتقات المالي
ة والتفسيرات الصادرة عن     لمعایير الدولية لطبقًا و) للمتاجرة وتلك المتوفرة للبيع بقيمتها العادلة  للتقاریر المالي
فية ذات العالقة الصادرة عن مصرف قطر المرآزي  المصروالتعليمات  لجنة المعایير المحاسبية الدولية والقوانين

 .  
م استبعاد        القوائمتتضمن القوائم المالية الموحدة  - د ت ه والخاضعة لسيطرته ، وق المالية للبنك والشرآات التابعة ل

   0المعامالت واألرصدة بينها 
  - :وفيما یلي بيان بهذه الشـرآات 

  
  نسبة المساهمة  رأس مال الشرآة  بلد التأسيس  أســـم الشــرآة

        
        
        

ا   ) آل على حده (تذآر أسماء الشرآات التابعة التي لم یتم توحيد قوائمها المالية وأسباب ذلك  ل منه وبلد تأسيس آ
أو بلد اإلقامة ونسبة الملكية ونسبة حقوق التصویت وطبيعة النشاط وتاریخ القوائم المالية المعتمدة لتلك الشرآات 

ة االستثم ة وقيم ة بطریق وائم المالي ا في الق تم إدراجه ا ، وی ل منه ى آ ائر ف اح أو الخس ك من األرب ار وحصة البن
  0حقوق الملكية 

  
  - :المعامالت بالعمالت األجنبية) ب(
  
ك   - ال القطر  ُتمسك حسابات البن ى أساس أسعار            يبالری ة عل العمالت األخرى خالل السنة المالي امالت ب وُتثبت المع

ات  ویتم إعادة تقييم أرصدة  . تاریخ تنفيذ المعاملة الصرف الساریة في العمالت األخرى في      الموجودات والمطلوب ب
روق الناتجة ب   . نهایة السنة المالية على أساس أسعار الصرف الساریة في ذلك التاریخ ة ُتثبت الف دخل ضمن    قائم ال

  . عمليات النقد األجنبي) خسائر ( بند أرباح 
ام لألرصدة         في حالة وجود فروع خارجي - ة الع اد أسعار الصرف في نهای ة فإن فروق التقييم التى تظهر نتيجة اعتم

  " .حتياطيات أخرىا"االفتتاحية لموجودات ومطلوبات الفروع الخارجية تؤخذ مباشرة إلى بند 
  
  
  

                                                 
 .المرآز الرئيسي في حالة فرع البنك األجنبي یتعين اإلفصاح عن موطن  ∗
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  -:المشــــتقـات المــاليـة) ج(
  
تم إظه  - ة     یتم إدراج المشتقات المالية مبدئيًا بسعر التكلفة وی ة العادل ًا بالقيم ا الحق ة السعر     .  اره ة العادل ل القيم تمث

ًا       ة ، حسبما یكون مالئم ا      .  المتداول في األسواق المالية أو نماذج التسعير الداخلي ة التي له تظهر المشتقات المالي
  لبة قيمة عادلـة موجبة ضمن الموجودات األخرى بينما تظهر المشتقات المالية التي لها قيمة عادلـة سا

اجرة ضمن             0ضمن المطلوبات األخرى - ا للمت ة المحتفظ به اح أو الخسائر الناتجة عن المشتقات المالي درج األرب ت
  0قائمة الدخل 

دي   - دفق النق ة أو للت ة العادل ود آتحوط للقيم ذه العق تم تصنيف ه وط ، ی بة التح ة  0ألغراض محاس ات القيم تحوط
دي تستخدم     0مة العادلة للموجودات أو المطلوبات العادلة تستخدم لتحوط مخاطر التغير في القي دفق النق تحوطات الت

ا أو   لتحوط مخاطر التغير في التدفق النقدي الناتج عن مخاطر محددة مرتبطة بالموجودات أو المطلوبات المعترف به
  0العمليات المالية المتوقعه

ات محاسبة    تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ل - تحوطات القيمة العادلة والتي تفي بمتطلب
دخل     0التحوط ضمن قائمة الدخل  ة ال  0آما یتم تعدیل القيمة الحالية للبند المتحوط له ویظهر أثر التعدیل ضمن قائم

ات م     دي التي تفي بمتطلب حاسبة  تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتحوطات التدفق النق
ة   0التحوط ضمن حقوق المساهمين  یتم تحویل األرباح أو الخسائر المرتبطة بتحوطات التدفق النقدي والمدرجة بدای

دخل           ة ال ى قائم د المغطى عل ؤثر البن دما ی دخل عن ة ال د التحوط      0ضمن حقوق المساهمين إلى قائم إذا نجم عن عق
رباح والخسائر المرتبطة بالعقد والتي سجلت بدایة ضمن حقوق االعتراف ببند موجودات أو مطلوبات ، یتم إدراج األ

  0المساهمين في القياس المبدئي لتكلفة بند الموجودات أو المطلوبات المعني
ي    - ر ف ائر الناتجة عن التغي اح والخس تم إدراج األرب بة التحوط ، ی ات محاس ي  بمتطلب ي ال تف ات الت بالنسبة للتحوط

ة ال   ه أو            0دخل مباشرة  القيمة العادلة ضمن قائم د التحوط أو إنهائ دة عق اء م د انته تم تعليق محاسبة التحوط عن ی
اح أو الخسائر    0تنفيذه أو عندما ال یعود عقد التحوط یفي بمتطلبات محاسبة التحوط  وفي ذلك الوقت ، یحتفظ باألرب

ة المالي        ة  المتراآمة المرتبطة بعقد التحوط ضمن حقوق المساهمين لحين حدوث العملي ع    0ة المتوقع دما ال یتوق عن
  0حدوث العملية المالية ، یتم تحویل صافي األرباح أو الخسائر المتراآمة من حقوق المساهمين إلى قائمة الدخل 

  -:تحقق اإلیراد) د(
  

تحقاق      اس االس ى أس راد عل ت اإلی ة   ُیثب دة الفعلي ة الفائ د بطریق رادات ومصروفات الفوائ تثناء وتحسب إی دباس  فوائ
ة،    الفوائدقروض غير المنتظمة التي یتم إیقاف إثباتها آإیراد عند عدم التأآد من استرداد قيمة هذه ال أو أصل المدیوني

 حدات صنادیق ویتم إثبات إیرادات األسهم وووتقيد إیرادات العموالت واألتعاب البنكية للخدمات األخرى عند حدوثها ، 
  .بهااالستثمار عند إعالن التوزیعات المتعلقة 

   - : تقييم االستثمارات المالية) هـ( 
  

اح أو الخسائ          - تم أدراج األرب ة وی ة العادل اجرة بالقيم ة بغرض المت ر في      ریتم تقييم االستثمارات المالي الناتجة عن التغيي
  .الدخل بنفس فترة حدوث هذا التغير قائمةالقيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن 

ة    یتم تقييم االستثمارات الما  - ع بالقيم ة لية المتاحة للبي اح          العادل تم أدراج األرب ى حدة، وی ل استثمار عل ك بالنسبة لك وذل
وعند بيع .  الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق المساهمين

  .الدخل قائمةين إلى تلك االستثمارات یتم تحویل األرباح المتراآمة من حقوق المساهم
ة محدد ضمن    الستثمار تدرج الخسائر غير المحققة نتيجة التغيير في القيمة العادلة  ك رصيد        قائم م یكن هنال ا ل دخل م ال

ود االستثمار التي سبق           .  یغطيها في احتياطي القيمة العادلة لهذا االستثمار ة ألحد بن ر محقق اح غي ة ظهور أرب وفي حال
اح ضمن      قائمةها ضمن تسجيل خسائر تقييم ل ذه األرب درج ه ة الدخل ت ا سبق تسجيله من         قائم ادل لم در المع دخل بالق ال

ى انخفاض       . خسائر وما زاد عن ذلك یسجل في احتياطي القيمة العادلة ة موضوعية عل وفى حالة ظهور مؤشرات أو أدل
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ة       قيمة االستثمار القابلة لالسترداد یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد واال ة في قائم عتراف بأي خسارة في انخفاض القيم
  0الدخل ضمن بند مخصص استثمارات مالية 

وفى  بالتكلفة المعدلة بمبلغ اإلطفاء المتراآم للعالوات أو الخصومات  المحتفظ بها لتاریخ االستحقاق یتم قيد االستثمارات  -
ل لالسترداد   حالة ظهور مؤشرات أو أدلة موضوعية على انخفاض قيمة االستثمار الق ابلة لالسترداد یتم تقدیر المبلغ القاب

 0واالعتراف بأي خسارة في انخفاض القيمة في  قائمة الدخل ضمن بند مخصص استثمارات مالية 
ك    - وي البن تشمل األوراق المالية للدیون المصدرة االستثمارات التي یتم شراؤها مباشرة من الُمصدر باستثناء تلك التي ین

 دى القریب تظهر االوراق المالية للدیون المصدرة بالتكلفة معدلة بمبلغ االطفاء المتراآم للعالوات او بيعها في الم
  

دیر       موضوعية  الخصومات وفي حالة ظهور مؤشرات او ادلة    تم تق ة لالسترداد، ی على انخفاض قيمة االستثمارات القابل
ة ان  ارة نتيج أي خس راف ب ترداد واالعت ل لإلس غ القاب د مخصص  المبل دخل ضمن بن ة ال ي قائم تثمار ف ة االس اض قيم خف

 . استثمارات مالية
 .موجوداتهاتقيم االستثمارات في الشرآات الزميلة على أساس حصة البنك في صافي 

  -:القيمة العـادلة  )و (
  

ئم المالية فى األسواق تتمثل القيمة العادلة للموجودات المالية المتداولة بالسعر المعلن عند إقفال العمل بتاریخ القوا
وفى حال عدم توفر أسعار معلنة لبعض الموجودات المالية یتم تقدیر قيمتها العادلة بإحدى )  Bid Price ( المالية 

  -:الطرق التالية 
  0مقارنتها بالقيمة السوقية الحالية ألداة مالية مشابهة لها إلى حد آبير  -
  0خصم التدفقات النقدیة المتوقعة  -
  0ير الخيارات نماذج تسع -
  0التكلفة  -
  

  -:تاریخ االعتراف بالمعامالت المالية   )ز (
  

یحدد البنك سياسته بالنسبة لالعتراف بشراء الموجودات المالية إما حسب تاریخ االلتزام أو تاریخ التسدید مع االلتزام 
  0بالثبات أما بيع الموجودات المالية فيعترف بها بتاریخ التسدید 

  
   -:ـلف للعمـالء وس روضـق  )ح (

  
ة       - د المعلق تم احتساب   . تظهر القروض والسلف بالتكلفة بعد استبعاد مخصصات تدنى قيمة القروض والسلف والفوائ ی

المخصص الخاص لتدنى قيمة القروض والسلف  والذي یمثل الفرق بين القيمة الدفتریة والقيمة القابلة لالسترداد وهى 
دفقات النق   ة للت ة الحالي ي   القيم دة الفعل ة مخصومة بسعر الفائ ة المتوقع ة   ) األصلي ( دی ك  مراجع ك فى ذل د البن ویعتم

  . تفصيلية لمحفظة القروض والسلف من قبل إدارة البنك وفقا لتعليمات مصرف قطر المرآزي 
   
ذي یُ     - ى المخصص ال ه   یتم إعدام القروض في حالة عدم جدوى اإلجراءات المُتخذة حيالها لتحصيلها خصما عل ضاف إلي

  . المتحصالت من القروض التي سبق إعدامها
  -:التي آلت ملكيتها للبنك وفاًء لدیون بعض العمالء العقاراتتقييم  )ط (
  

وذلك بالقيمة التي آلت بها للبنك وفي  " موجودات أخرى" التي آلت ملكيتها للبنك بالميزانية ضمن بند  العقاراتتدرج   
 قائمةعن القيمة التي آلت بها للبنك في تاریخ الميزانية تحمل الفروق على  العقاراتهذه حالة انخفاض القيمة العادلة ل

ى    العقارات في حالة ارتفاع القيمة العادلة لهذه على إنه الدخل،  تم اإلضافة إل ة ی ا سبق        قائم ك في حدود م دخل وذل ال
  . الدخل عن فترات مالية سابقة قوائمتحميلة على 

دیون         وحسب تعليمات مصرف قط اء لل ا وف ه ملكيته ارات التي ألت ل ر المرآزي على البنك التخلص من األراضي والعق
ة               ة أو إستمالآها بموجب موافق رات الحق د لفت اریخ اإلستمالك ویجوز التجدی خالل فترة ال تتجاوز ثالث سنوات من ت

  0مصرف قطر المرآزي 
  -:عقـارات وأثاث ومعـدات  )ك (
  
ارات  استهالكیتم   - دات    العق اث والمع دالت       وأث ة القسط الثابت باستخدام مع ى      استهالك بطریق دها عل تم تحدی مناسبة ی

  . )المطبقة االستهالكیتم اإلفصاح عن معدالت ( أساس العمر اإلنتاجي المقدر لكل اصل 
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دة  على مدى العمر اإلن  البنك المستأجرة بمبانيمصروفات التحسينات والتجدیدات الخاصة  إطفاءیتم   - تاجي المقدر أو م
  . عقد اإلیجار أیهما اقل

  
  -: غير الملموسة الموجودات )ل (

تم   ا ی ى مدى    إطفاؤه ة          (   .سنوات ..............عل ا وطریق ذه الموجودات ومكوناته ة ه ك عن طبيع یجب أن یفصح البن
  .)تقدیر قيمتها الدفتریة األصلية 

  
  
  -:التدني في قيمة الموجودات  )م (
  

ا       یتم مراجع ـدنى قيمته ى ت ـدل عل ة مؤشـرات ت . ة القيمة الدفتریة لموجودات البنك في نهایة السنة وذلـك بهدف تحدید أی
ذه                دني في قيمة ه راف بخسارة الت تم االعت ة للتحصيل وی ة القابل دیر القيم تم تق ذه المؤشرات ، ی وفى حالة وجود مثل ه

  .الموجودات ضمن قائمة الدخل 
  

  - :مة الموظفين وصندوق التقاعد مكافأة نهایة خد )ن (
  

یحتسب البنك مخصصات نهایة الخدمة للموظفين وفق أنظمته الداخلية ویستند االحتساب إلى فترة خدمة آل موظف آما  -
  .ویظهر هذا المخصص ضمن بند مخصصات أخرى تحت بند مطلوبات أخرى . في نهایة السنة 

وفقا لقانون صندوق التقاعد ویدرج ضمن تكلفة العمالة ضمن  آما یحتسب البنك قيمة مساهمته فى صندوق التقاعد -
 0) 26(المصروفات اإلداریة العمومية آما هو موضح فى اإلیضاح رقم 

  -:احتياطي المخاطر )س(  
من إجمالي االئتمان المباشر % 1.5في نهایة آل عام عن )  Risk reserve(ال یقل رصيد احتياطي المخاطر   -

روعه داخل وخارج قطر وشرآاته التابعة الواردة في الميزانية المجمعة للبنك بعد استبعاد الممنوح من البنك وف
المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة واألرباح المؤجلة للبنوك اإلسالمية، ویستثنى من ذلك االئتمان المقدم لوزارة 

 . 2007اعتبارًا من ديسمبر  )"محجوزةودائع نقدیة ( المالية أو المضمون منها واالئتمان مقابل ضمانات نقدیة 
  -:مخصصات أخــرى   )ف ( 
  

یقوم البنك بتكوین مخصصات خصما على قائمة الدخل ألي التزامات أو مطالبات محتملة وفقا للقيمة المقدرة لهذه 
  0هذه المخصصات ) 17(ویوضح اإلیضاح رقم  0االلتزامات واحتماالت تحققها في تاریخ الميزانية 

  -:فاقيات إعادة الشراء أو البيع ات )ص (
  

اریخ       ادة شرائها في ت زامن بإع یستمر االعتراف في الميزانية العمومية باألوراق المالية المباعة والتي تم التعهد المت
ة ،   ا للسياسات المحاسبية المتبع ا وفق ك األوراق ، ویستمر تقيمه ى تل ك عل ك الستمرار سيطرة البن مستقبلي ، وذل

درج المطلو ع ت ة أو ضمن ودائ وك والمؤسسات المالي ود ضمن أرصدة للبن ذه العق الغ المستلمة له ة للمب ات المقابل ب
ى              د یستحق عل ادة الشراء آمصروف فوائ ع وسعر إع ين سعر البي الفرق ب راف ب العمالء ، حسب الحال ، ویتم االعت

  0مدى فترة العقد 
ة        أما األوراق المشتراة مع التعهد المتزامن بإعادة بيعه ا في الميزاني راف به تم االعت ا في تاریخ مستقبلي محدد فال ی

ك الموجودات          ى تل وفر السيطرة عل دم ت ك لع ذه      0العمومية آاستثمارات ، وذل ة به الغ المدفوعة المتعلق درج المب و ت
تم معالجة        العقود ضمن أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية أو ضمن قروض وسلف للعمالء ، حسب الحال ، وی

  0الفرق بين سعر الشراء وسعر إعادة البيع آإیرادات  فوائد یستحق على مدى فترة العقد 
  
  -:بنود خارج الميزانية ) ق (
  

د     وهى ود سعر العائ التي یدخل فيها البنك طرفا باإلضافة إلى االرتباطات عن عقود الصرف اآلجلة ومبادلة العمالت وعق
  .فعلية في تاریخ الميزانية مطلوباتأو  موجوداتال تمثل  باعتبارهاوغيرها 

   - :النقدیة وما في حكمها  )ر (
  
ك           هر وذل ة أش دة ثالث الل م تحق خ ي تس ة الت دة النقدی ة واألرص ى النقدی ة    وه دفقات النقدی ة الت داد قائم راض إع ألغ
  -:تضمنوت

 )132(ابع ملحق رقم ت
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

ة بغرض   والمؤسسات المال رصدة  لدى البنوكاألویة المرآز البنوكأرصدة النقدیة واألرصدة لدى   ية واالستثمارات المالي
  . المتاجرة 

  0یبين تفاصيل تلك البنود ) 35(واإلیضاح رقم 
  
   - :الضرائب )ش (
وائح والتعليمات الساریة سواء في قطر           - وانين والل ا للق دول التي     أوتحسب الضرائب المستحقة على البنك طبق في ال

  . للبنك فروع بها
  
  . ∗لضریبية بعد إجراء الدراسة الالزمة وذلك في ضوء المطالبات الضریبيةیتم تكوین مخصص لاللتزامات ا  -

  
 

   -:األدوات المالية وإدارة المخاطر المتعلقة بها  -3
  
  
   - :االدوات المالية3/1
  
  
ة والح      )أ( ة أرصدة النقدی سابات  تتمثل األدوات المالية للبنك في الموجودات والمطلوبات المالية، وتتضمن الموجودات المالي

ع العمالء            ة ودائ ات المالي وك، وتتضمن المطلوب ة والقروض للعمالء والبن الجاریة والودائع لدى البنوك واالستثمارات المالي
  ".بنود خارج الميزانية  "والمستحق للبنوك آما تتضمن األدوات المالية الحقوق والتعهدات المدرجة ضمن بند 

  
م   اح رق احات ) 2(ویتضمن اإلیض ن اإلیض راف    م أن أسس االعت ة بش بية المتبع ات المحاس ة السياس وائم المالي ة للق المتمم

  .والقياس ألهم األدوات المالية وما یرتبط بها من إیرادات ومصروفات
  
  
   -:القيمة العادلة لألدوات المالية ) ب(
  
واردة باإلیضاحات المتم        ك وال ات البن ة      طبقًا ألسس التقييم المتبعة في تقييم موجودات ومطلوب إن القيم ة ف وائم المالي ة للق م

ة             اریخ الميزاني ة في ت ا الدفتری ًا عن قيمته ا جوهری ه ال تختلف اختالف ك و مطلوبات باستثناء األوراق  . العادلة لموجودات البن
ة  من اإلیضاحات ا ،) 8(رقم  اإلیضـاحبين ی.  اق ـتثمارات المحتفظ بها لتاریخ االستحقـاالسو درةـون المصـة للدیـالمالي لمتمم

  . للقوائم المالية القيم العادلة لها في تاریخ الميزانية
  
   - :المخاطر إدارة 3/2
  

یجب أن یفصح البنك بشيء من التفصيل وحسب متطلبات اإلفصاح الدولية عن طبيعة المخاطر لدیه وسياسة وأساليب 
  -:لشأن األمور التالية إدارتها والتحوط لها وآيفية قياسها ومراقبتها وینبغى أن یوضح البنك بهذا ا

  
  
  -:أدوات المشتقات المالية المستخدمة إلدارة المخاطر  ) أ(
  

یذآر البنك أنواع المشتقات المالية المستخدمة مع إیضاح طبيعة آل مشتق والغرض منه والمخاطر المتحوط لها بواسطته 
  0إلى  تفاصيل أدوات المشتقات المالية لدى البنك ) 31(ویشير اإلیضاح رقم 

  
 

  -:ة ائدفر الاسعأطر اخم ) ب(
  

  0یذآر البنك طبيعة مخاطر أسعار الفائدة لدیه وسياسة وأدوات وإجراءات التحوط لها 

                                                 
عند وجود حاالت هامة تستدعى أعمال الفقرات المتعلقة بالضریبة المؤجلة الواردة ضمن المعيار المحاسبي الخاص بالضریبة على   ∗

 .الدخل یتم اإلفصاح عنها
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

  :فيما یلي ملخص لحساسية أسعار الفائدة للموجودات والمطلوبات والبنود غير الظاهرة في الميزانية العمومية 
  
  
  
  
  
  
  

  بااللف ریال قطري                                                                                                             
خالل   

ثالثة 
  أشهر

من ثالثة 
أشهر إلى 
  سنة

من سنة  
خمس  إلى

  سنوات

أآثر من 
خمس 
  سنوات

الحساسية  
لغير 
  المجموع  الفوائد

 معدل
  الفائدة

                2003دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  بنوك المرآزیةنقد وأرصدة لدى ال

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  قروض وسلف للعمالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
    XX  XX  __  ___  ___  ___  موجــودات أخــرى

    XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ودائـــــع العمــــالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أموال مقترضــة أخــرى
    XX  XX          مطـــــلوبات أخـــــرى

    XX  XX  __  ___  ___  ___  حقـــــوق المســـــاهمين
    XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

      XX  XX  XX  XX  XX  الفرق في الميــزانيـــة
      XX  XX  XX  XX  XX  الفرق غير الظاهر في الميـزانيــة

      XX  XX  XX  XX  XX  فرق حساسية أسعار الفائدة
        XX  XX  XX  XX الفرق المتراآم في حساسية أسعارالفائدة

                
                2002دیسمبر  31آما في 

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  قروض وسلف للعمالء

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مارات المالية االستث
    XX  XX  __  ___  ___  ___  موجــودات أخــرى

    XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ودائـــــع العمــــالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أموال مقترضــة أخــرى
    XX  XX          مطـــــلوبات أخـــــرى

    XX  XX  __  ___  ___  ___  حقـــــوق المســـــاهمين
    XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

      XX  XX  XX  XX  XX  الفرق في الميــزانيـــة
      XX  XX  XX  XX  XX  الفرق غير الظاهر في الميـزانيــة

      XX  XX  XX  XX  XX  ةفرق حساسية أسعار الفائد
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        XX  XX  XX  XX الفرق المتراآم في حساسية أسعارالفائدة
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  -:مانئتطر االاخم) ج(
  

ذه المخاطر والحد          د وقياس ه یوضح البنك طبيعة وأنواع المخاطر االئتمانية لدیه والسياسات واإلجراءات المستخدمة لتحدی
  0من آثارها 

  . فةتلت المتممة للقوائم المالية توزیع محفظة القروض على القطاعات المخمن اإلیضاحا) 7(ویتضمن اإلیضاح رقم 
  .الجغرافي توزیع المن اإلیضاحات المتممة للقوائم المالية ) 30(یتضمن اإلیضاح رقم آما 

  
  - : مخـاطر السـيولة) د( 
  

ا مستقبال      سات واإلجراءات المستخدمة للحد     والسيایوضح البنك طبيعة مخاطر السيولة لدیه وتلك التي یمكن أن یتعرض له
  0من هذه المخاطر 

وقد تم تحدید تواریخ االستحقاق التعاقدیة . ویعكس الجدول التالي تواریخ استحقاق بنود موجودات ومطلوبات البنك الرئيسية 
اریخ اال    ى ت ة وحت دي   للموجودات والمطلوبات بالجدول على أساس الفترة المتبقية من تاریخ الميزانية العمومي ستحقاق التعاق

وفر السيولة    تراقب  . دون األخذ بعين االعتبار تواریخ االستحقاق الفعلية التي تعكسها الوقائع التاریخية لالحتفاظ بالودائع وت
                                                        .اإلدارة بصورة مستمرة استحقاقات الموجودات والمطلوبات للتأآد من توفر سيولة آافية 

  بااللف ریال قطري                                                                                                   
  

خالل  
  شهر

من شهر 
ة إلى ثالث
  أشهر

من ثالثة 
  إلى  سنة

من سنة إلى 
خمس 
  سنوات

خمس 
سنوات 
  المجموع  فأآثر

              2003دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ض وسلف للعمالءقرو

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ودائـــــع العمــــالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ة أخــرىأموال مقترضــ

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات 

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  الفــرق 
              2002دیسمبر  31آما في 

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  قروض وسلف للعمالء

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ودائـــــع العمــــالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أموال مقترضــة أخــرى
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX   المطلوباتمجموع 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  الفــرق 
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   -:طر تقلبات سعر صرف العمالت األجنبيةاخم  )هـ(
  

دیم العرض                 ا مع تق ة وسياسة وإجراءات الحد منه ة لدی ات أسعار الصرف للعمالت األجنبي ة مخاطر تقلب یوضح البنك طبيع
  .التالي لمخاطر أسعار الصرف لدیه 

  
  ریال قطري باأللف

 
المجموع   ریال قطري دوالر أمریكي یورو  إسترليني عمالت أخرى

  2003دیسمبر  31آما في       
XX  XX  XX  XX  XX  XX  الموجــــودات  
XX  XX  XX  XX  XX  XX  المطلوبات وحقوق المساهمين  
XX  XX  XX  XX  XX  XX   صافى مرآز العمالت  

        

  2002دیسمبر  31آما في       
XX  XX  XX  XX  XX  XX  الموجــــودات  
XX  XX  XX  XX  XX  XX  المطلوبات وحقوق المساهمين  
XX  XX  XX  XX  XX  XX   صافى مرآز العمالت  

  
  - :مخاطر السوق لالستثمارات المالية ) و(
  

یوضح البنك طبيعة مخاطر السوق لالستثمارات المالية لدیه حسب الغرض منهاوسياسات وإجراءات التحوط لها والحد منها 
  0مع اإلشارة إلى اإلیضاحات الخاصة بها 

  
  -:آفایة رأس المـــال   )ز(
  

حسب أوزان مخاطر األصول وفق مقررات لجنة بازل وتعليمات مصرف قطر  یشرح البنك باختصار آلية احتساب رأس المال
                                                                                                                                                  0المرآزي 

  بااللف ریال قطري                                                                                                          
  

  أرصدة الموجودات
الموجودات مرجحة   

  بأوزان المخاطر
  3200  2200    3200  2002  

  XX  XX    XX  XX  البنوك المرآزیة مستحقة علىنقدیة وأرصدة 
  XX  XX    XX  XX  ماليةالبنوك والمؤسسات ال مستحقة علىأرصدة 

  XX  XX    XX  XX  للعمالء سلفقروض و
  XX  XX    XX  XX  االسـتثمارات

  XX  XX    XX  XX  عقــارات ومعـدات
  XX  XX    XX  XX  موجـــودات أخــرى

  XX  XX    XX  XX  أخرىوارتباطات وتعهدات  مؤجلة أو محتملةالتزامات 
  XX  XX        إجمالي الموجودات مرجحة بأوزان المخاطر

  
  

  رصـيــدال
نسبة آفایة رأس المال   

  حسب بازل
  3200  2200    3200  2002  

  % XX  XX    XX %  XX  رأس المـــال األساسي
  % XX  XX    XX %  XX  رأس المــال األساسي والمســاند

  
  % .8، والحد األدنى المقرر من لجنة بازل % 10علما بأن الحد األدنى المقرر من قبل مصرف قطر المرآزي 
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  -:إدارة استثمارات الغير  مخاطر ) ح(
  

یدیر البنك استثمارات العمالء سواء بشكل مباشر من خالل تعليماتهم أو في شكل محافظ وأوعية استثماریة یدیرها أو فى 
، وإدارة البنك لهذه  2002لسنة  25شكل صنادیق استثمار یؤسسها أو یدیرها البنك حسب قانون صنادیق االستثمار رقم 

أي صورة یترتب عليها بعض المخاطر القانونية واألدبية ومخاطر العمليات ویتحكم البنك في هذه المخاطر  االستثمارات في
  0000000000000من خالل 

  . تبين حجم تلك االستثمارات  33، ) ب(29واإلیضاحات أرقام 
  
  -:المخاطر األخـــرى   )ط(
  

اإلدارة ومخاطر العمليات والمخاطر القانونية وغيرها من یوضح البنك أنواع وطبيعة المخاطر األخرى لدیه مثل مخاطر 
  0المخاطر 

  
  ریال قطري باأللف

  -:البنوك المرآزیة لــدىنقدیة وأرصدة  - 4
  

2002  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX 

2003  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX 

  
  نقدیة

  لدى مصرف قطر المرآزي  النقدي االحتياطي
  مصرف قطر المرآزي لدىأرصدة أخرى 

 مرآزیة أخرىأرصدة لدى بنوك 

  
   0هو احتياطي إلزامي ال یستخدم في عمليات البنك اليومية  لدى مصرف قطر المرآزي النقدي االحتياطي

  
                                                                                                -: الية بغرض املتاجرةاألوراق امل – 5

  بااللف ريال قطري                                                                                                                                 
2200  2003   

   مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة
XX  XX  XX  XX   سندات حكوميةأذونـات و  
XX  XX  XX  XX  همــأس  
XX  XX  XX  XX  سندات أخرى  
XX  XX  XX  XX  صنادیق االستثمار وحــدات  
XX  XX  XX  XX   

 
  )یصرح البنك عن حجم ونوع األوراق المالية المرهونة مقابل اتفاقات إعادة الشـراء وتلك المرهونة ألى أغراض أخرى( 
   -:البنوك والمؤسسات المالية لــدىأرصدة  - 6

  بااللف ریال قطري                                                                                                                                                             
2002  
XX  
XX  
XX  

(XX)  
XX 

2003  
XX  
XX  
XX  

(XX)  
XX 

  
  حسابات جاریة

   إیداعات
  قروض للبنوك

 كــونالممخصص ال

   -:للعمالء سلفقروض و - 7
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

  
  باأللف ریال قطري

 -:حسب النوع -أ 2003 2002
XX XX قروض  
XX XX مدین  جارى  
XX XX  مخصومة أوراق  
XX XX سلف أخــرى  
XX XX مجمـــوع القروض والسلف  

)XX( )XX( مخصص  خاص  
)XX(  )XX(  فوائد معلقة  

XX  XX  صافي القروض والسلف  
 

لف    روض و الس الي الق غ إجم ة  بل ر المنتظم ام      )Non performing(**غي ة ع ي نهای غف ا  .......... مبل ال م ف ری  أل
والسلف    روضـمن إجمالي الق .........% ألف ریال ما یعادل ...........من إجمالي القروض و السلف مقابل ....% ....یعادل

                                                                                                                                    .في نهایة العام السابق
  ریال قطري باأللف                                                                                                             

مجموع 
2002 

  مجموع
2003 

سلف 
 أخــرى

أوراق
مخصومة

جاري
مدیـن قروض

  - :حسب القطاع-ب

XX XX     الحكومة 
XX XX     ت حكومية وشبة حكوميةمؤسسا  
XX XX     الصناعة  
XX XX     التجارة  
XX XX     الخدمات  
XX XX     المقاوالت  
XX XX     اإلسكان  
XX XX     االستهالآي  
XX XX ___  ___  ___  ___   أخرى  
XX XX XX XX XX XX  

  ∗حرآة مخصص -ج 
  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                         

مجموع 
2002 

  مجموع
2003 

 فوائد
 معلقة

 
خاص

XX XX XX  XX -  أول العامرصيد المخصص في 
XX XX XX  XX - فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX  XX - خالل العام صافى مخصصات إضافية  
XX XX XX  XX         مخصصات جدیدة خالل العام  

)XX( )XX( )XX(  )XX(         مخصصات مستردة خالل العام  
XX XX XX   XX - متحصالت من قروض سبق إعدامها  
XX XX XX  XX   

)XX( )XX( )XX(  )XX( - المستخدم من المخصص خالل العام  
XX  XX  XX    XX     أخر العــامرصيد المخصص في  

  
 
                                                 

  .یذآر إیضاح عن قدر الفائض في المخصص الذي تم رده إلى اإلیرادات والبند الذي تم الرد إليه   ∗
ف غير المنتظمة المصرح عنه في االيضاح المذآور اعاله هو اجمالي لسلعلى البنوك مراعاة أن يكون اجمالي القروض وا یجب** 

التسهيالت االئتمانية المصنفة ضمن فئات دون المستوى والمشكوك في تحصيله والردىء المعتمدة من مصرف قطر المرآزي بعد تحديثها 
 .31/12/2004ويراعي تعديل البيانات بالقوائم عن عام  10/2/2005هذه التعليمات اعتبارًا من يعمل ب) 16/2005تعميم ( 31/12في 

 )132(تابع ملحق رقم 
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

 
  - : ماليةالـ ستثماراتاال – 8
  

  أوراق الدیون المصدرة -أ 
  باأللف ریال قطري                                                                                                 

2002 2003  
 :حـسب الجهة   
XX XX   حكومة قطر أوراق دین 
XX XX   أخرى أوراق دین 
XX XX   
  :حـسب سعر الفائدة   
XX XX   بفائدة ثابتة أوراق دین  
XX XX   مةئبفائدة عا أوراق دین  
XX XX   

ال   ألف............. مقابل 2003 نهاية ريال في ألف............. ألوراق الديون المصـدرة العادلــةوتبلغ القيمة  ري
ك         (  .2002 نهاية في ادة الشـراء وتل ات إع ل اتفاق ة مقاب ة المرهون وع األوراق المالي يصرح البنك عن حجم ون

  )المرهونة ألى أغراض أخرى
  

  -:استثمارات مالية متاحة للبيع -ب 
  ریال قطري باأللف                                                                                                                                     

2002 2003  
  مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة

XX XX XX XX     أســـــهم 
XX XX XX XX     قطر سندات حكومة  
XX XX XX XX      أخرىسندات  
XX XX XX XX     صنادیق االستثمار وحــدات  

)XX( )XX( )XX( )XX(      القيمة العادلة نخفاضاالمخصص  
XX  XX  XX  XX    

  
   2003 نهایة فيألف ریال  ........….ألف ریال ، والسندات بفائدة عائمة  .....…......بلغت السندات بفائدة ثابتة   

  .2002 نهایة فيعلى الترتيب  ریال ألف........... ، ریال ألف...........مقابل
  
  )ية المرهونة مقابل اتفاقات إعادة الشـراء وتلك المرهونة ألي أغراض أخرىیصرح البنك عن حجم ونوع األوراق المال(  
  

   -:استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق -ج 
  باأللف ریال قطري                                                                                                                 

0220 2003  
 :حـسب الجهة  مدرجة غير مدرجة مدرجة غير مدرجة

XX XX XX XX   قطر حكومة سندات 
XX XX XX XX   سندات أخرى 

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(     مخصص االنخفاض 
XX XX  XX XX    
XX XX XX XX  حـسب سعر الفائدة:  
XX XX XX XX   سندات بفائدة ثابتة  
XX XX XX XX   مةئة عاسندات بفائد  

  
 2003 نهایة ریال في ألف............. لالستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق  العـادلـةوتبلغ القيمة 

  .2002 نهایة ریال في ألف.............مقابل

 )132(تابع ملحق رقم 
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

  
  )ة ألى أغراض أخرىیصرح البنك عن حجم ونوع األوراق المالية المرهونة مقابل اتفاقات إعادة الشـراء وتلك المرهون( 

  
  - :استثمارات في شرآات زميلة -د 

  باأللف ریال قطري                                                                                                                                             
2002  2003   
XX XX      العام أولالرصيد في  
XX XX      للعام )الخسائر(  األرباححصة  

)XX(  )XX(       التوزیعاتیخصـم  
XX  XX   

  
  (%)حصة الملكية 

  2003  2002  اسم الشرآة الزميلة  جنسية الشرآة
XX  XX  ـ 
XX XX  ـ 
XX XX  ـ 
XX XX  ـ 

 
  
  ومعداتوأثاث عقارات  -  9

  ریال قطري باأللف                                                                                                

  المجموع

اعمال 
راسمالية 

قيد 
  سيارات  التنفيذ

 أثاث
  ومعدات

مصاریف تحسينات 
وتجدیدات المباني 

  المستأجرة
أراضي 
  ومباني

 

XX XX XX XX XX XX  التكلفة (  1/1/2003الرصيد في(  
XX XX XX XX XX XX  العامإضافات خالل  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  العامستبعادات خالل إ  
XX XX XX XX XX XX  األجنبيةفروق العمالت )+ -(  
XX XX XX XX XX XX  31/12/2003الرصيد في  
  االستهـــالكمجمع       
XX XX XX XX XX XX  1/1/2003الرصيد في  
XX XX XX XX XX XX استهــالك العــام  

)XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  )XX(  اتداعاستب  
XX XX XX XX XX XX فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX XX XX XX  31/12/2003في االستهالك رصيد مجمع  
XX XX XX XX XX XX 31/12/2003ریة في ـافي القيمة الدفتـص  
XX XX XX XX XX XX 31/12/2002ریة في ـافي القيمة الدفتـص  

 
 . يرهاجتأ أووجدت  إنود على ملكية الموجودات عن أي قي إیضاحیذآر  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   - :األخرىالموجودات  -  10
  ریال قطري باأللف

 )132(تابع ملحق رقم 
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

2002  2003   
XX XX مستحقة إیرادات  
XX XX امقدممدفوعة صروفات م  
XX XX دفعات مقدمه  
XX XX بالصافي( ملكيتها للبنك وفاء للدیون  تلآ عقارات(  
XX XX موجودات غير ملموسة   
XX XX    31إیضاح رقم ( المشتقات المالية ذات القيمة العادلة الموجبة (  
XX XX  أخرىأرصدة مدینة  
XX XX   

  
مقابل  2003ریال في نهایة  ألف........ م قدرها يتقي قروفبعد خصم قيمة العقارات التي ألت ملكيتها للبنك وفاء للدیون ( 

  ).2002ریال في نهایة  ألف.........
  
ي حالة وجود قيمة مادیة للموجودات غير الملموسة یتم إفراد بند مستقل لهل بالميزانية مع إفراد إیضاح خاص بها یوضح ف

  0تفاصيل الحرآة عليها واإلطفاءات 
  

   -:لبنوك والمؤسسات الماليةلأرصدة  - 11
                         باأللف ریال قطري                                                                                                                                            

2002  
XX  
XX  
XX  
XX  
XX 

2003  
XX  
XX 
XX  
XX  
XX 

  
  مصرف قطر المرآزيلأرصدة 

 لبنوك والمؤسسات الماليةل حسابات جاریة
  ودائـع البنوك والمؤسسات المالية

 ل من البنوك والمؤسسات الماليةقصيرة األجقروض 

  
  

   -:لعمالءا ودائـــــــع -  12
  ریال قطري باأللف                                                                                                    

 -:حسب النوع -أ 2003 2002
XX XX حســـابات جـــاریة وتحت الطلب  
XX XX ت تـوفير حســـابا  
XX XX ودائــــــع ألجــــل  
XX XX   

  
ألف  00000مقابل  2003ألف ریال في نهایة  00000بلغت األرصدة المحتجزة من ودائع العمالء مقابل تسهيالت ائتمانية 

  0 2002ریال في نهایة 
  

 - :حسب القطاع - ب 2003 2002
XX XX الحكومة 
XX XX مؤسسات حكومية وشبة حكومية  
XX XX األفــــــراد   
XX XX الشــــــرآات  
XX XX   

  
  
  
  

  -:شـهادات اإلیــداع -13
  ریال قطري باأللف                                                                                                      
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

2002  2003   
XX XX  شهادات إیداع عمـــلة محلية  
XX XX یداع عمـــالت أجنبية شهادات إ  
XX XX   

  
   -:أوراق دیـن صــــادرة – 41

  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                            

2002 2003 
ســعر  

 ائدةالفــ
 تاریخ

 االستحقاق
  
 بيــــــــــــان العمــلة

XX XX      
XX XX           
XX  
XX 

XX  
XX 

          

  
ة االسمية للسندات    ) إضافة عالوة اإلصدار( تظهر قيمة السندات بعد استبعاد خصم اإلصدار والذي یمثل الفرق بين القيم

غ رصيد خص    د إصدارها ، ویبل ك عن ا البن ى حصل عليه ة الت الوة اإلصدار(م اإلصدار والقيم اریخ  . …)ع ي ت ال ف ف ری أل
اء خصم اإلصدار      ام     )عالوة اإلصدار  (الميزانية ، وقد بلغت قيمة إطف ى تخص الع د       . …الت ا ضمن بن م إثباته ال ت " ألف ری

  .بقائمة الدخل " مصروفات الفوائد 
   -:∗أمـــــوال مقترضـــة أخــرى  - 15

  

2002 2003 
 المستحق خالل

 تاليالعام ال
ســعر 
الفــائدة

 تاریخ
 االستحقاق

  
 بيــــــــــــان العمــلة

XX XX     ــــ  
XX XX         ــــ  
XX  
XX 

XX  
XX 

  ــــ        

  
 باأللف ریال قطري

   -:األخرى المطـــــلوبات - 16
  

2002  2003   
XX XX امقدممقبوضة  إیرادات  
XX XX صروفات مستحقةم  
XX XX      17إیضاح رقم ( مخصصـات أخـــرى (  
XX XX صندوق توفير العاملين  
XX XX ضـــرائب مسـتحقـة  
XX XX     31إیضاح رقم ( المشتقات المالية ذات القيمة العادلة السالبة (  
XX XX تأمينات نقـدیة  
XX XX  أخرى دائنــةأرصدة  
XX XX   

  
  
  

  -:مخصصـات أخــرى  - 17
  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                          

مجموع  مطالبات   مجموع   نهایة مطالبات
                                                 

 یتضمن القــرض المســانـد إن وجــد   ∗
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

 الخدمة قضائية محتملة أخــرى 2003 2002
XX XX XX XX XX  أول العامرصيد المخصص في 
XX XX XX XX XX فروق العمالت األجنبية )+ -(  
XX XX XX XX XX المكون خالل العام  
XX XX XX XX XX   

)XX( )XX( )XX( )XX( )XX( المستخدم من المخصص خالل العام  
XX  XX  XX  XX  XX   أخر العــامرصيد المخصص  

  
  -:حقوق األقـلية  -  18

  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                             
  2003  2002  

 XX XX  رصــيد أول العـــام 
 XX XX  حصــة األقليـة في أرباح الشرآات التابعة
 )XX( )XX(  الشرآات التابعةیخصم حصــة األقليـة في توزیعات أرباح 

 XX XX  رصــيد أخـــر العـــام
  

   -:حقوق المساهمين - 19
  رأس المال المصدر والمدفوع 

ه  ب في در والمكتت ال المص غ رأس الم ى........... یبل وزع عل ال م ون ری مية .............ملي هم االس ة الس هم قيم س
  .مليون ریال ..................ع ریال قطري ویبلغ رأس المال المدفو............. 

  .) رأس المال المصدر التي تم طلبها ولم تسدد بعد إن وجدت أقساطتذآر (  
   

  -:احتياطي المخاطر
من صافي محفظة القروض    % 1.5في احتياطي المخاطر الذي ینبغي االحتفاظ به بنسبة ال تقل عن  ينیمثل حصة المساهم

  .حسب تعليمات مصرف قطر المرآزي
  -:االحتياطي القانوني

اف       % 10بموجب قانون مصرف قطر المرآزي یتم احتجاز  تم إیق انوني وی اطي الق ة االحتي من صافي أرباح السنة لتغذی
ع       المدفوعالمال  من رأس% 100 االحتياطي القانوني عندما یبلغ رصيده ما یعادل ل للتوزی ر قاب انوني غي اطي الق  إالواالحتي

  0وبعد موافقة مصرف قطر المرآزى 2002لسنة) 5(القطري رقم التجاریة قانون الشرآات  أجازهافي الحاالت التي 
  

  -:االحتياطيات األخــرى
ى توصية            اءا عل ة بن ة العمومي رار من الجمعي تم استخدامه بموجب ق تتمثل في احتياطي عام بموجب النظام األساسي للبنك ی

  .مجلس اإلدارة وبعد موافقة مصـرف قطـر المرآزي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ریال قطري باأللف
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

  -:احتياطي القيمة العـــادلة
  
تغطيــــات   

  التدفق النقدي
استثمارات 
  متوفرة للبيع

مجموع 
3200 

  مجموع
2200 

 XX XX XX XX  رصــيد أول العـــــام
 XX XX XX XX  نتيجــة إعــادة التقييم

 )XX( )XX( )XX( )XX(  المحــول الى بيـــان الدخـــل
 XX XX XX XX  )- +(افى التغيـر خــالل العــام صــ

 XX XX XX XX  رصــيد أخـــر العـــــام
  

  -:أرباح وأســهم مجانية مقترح توزیعها 
  

ال   %..…اقترح مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة على المســاهمين بنسبة ع (من رأس الم ل     .…بواق ال قطري لك ری
واقترح مجلس اإلدارة آذلك إصدار أسهم مجانية بواقع ).  2002لكل سـهم عن عام ریال قطري  .…( 2003عن عام ) سـهم

  ) . 2002من رأس المال عام  %..…بواقع ( 2003دیسمبر 31من رأس المال بتاریخ  %..…
  

  - :إیـرادات الفــــوائد  - 20
  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                

2002  2003   
XX XX أرصدة لدى البنوك المرآزیة  
XX XX أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية  
XX XX الســـــندات  
XX XX قــروض وســلف للعمــالء  
XX XX  ةللفوائد المعلقفوائد مسترده  
XX XX   
    

  - :مصــروفات الفــــوائد  - 21
  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                   

2002  2003   
XX XX ةأرصدة للبنوك والمؤسسات المالي  
XX XX ودائـــــــع العمـــــــالء  
XX XX شــــهادات إیـداع  
XX XX أوراق دین صــــادرة  
XX XX أمــــوال مقتــرضــــة أخــرى  
XX XX   

  -:إیـرادات عمــوالت ورســوم  - 22
  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                            

2002  2003   
XX XX عمــوالت قروض وسلف  
XX XX عمــوالت تســهيالت ائتمانية غير مباشـرة  
XX XX رسوم خدمات بنكيــة  
XX XX إیرادات أ نشـطة االستثمار للغيـر  
XX XX أخـــــــرى  
XX XX   

  
  

  -:أرباح توزیعات األسهم ووحدات صنادیق االستثمار  – 23
  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                          

2002  2003   
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

XX XX بغرض المتاجرةثمارات مالية است  
XX XX استثمارات مالية متاحة للبيع  
XX XX وحدات صنادیق االستثمار  
XX XX أخـــــــرى  
XX XX   

 ریال قطري باأللف                                                                                                          
 

  - :عمليات النقد األجنبي ) خسائر(أرباح  - 24
2002  2003   
XX XX  النقد األجنبيالتعامل في ) خسائر(أرباح  
XX XX  فروق تقييم الموجودات والمطلوبات) خسائر(أرباح  
XX XX  تقييم المشتقات) خسائر(أرباح  
XX XX   

  
  -:االستثمارات المالية ) خسائر(أرباح  - 25

  ریال قطري باأللف                                                                                                            
2002  2003   
أ - أرباح (خسائر) بيع االستثمارات المالية  
XX XX   -  بغرض المتاجرة  
XX XX   -  متاحة للبيع  
XX XX   -  حتى تاریخ االستحقاق  
XX XX   - یـون المصـــدرةأوراق الد  
XX XX   - استثمارات في شرآات تابعة أو زميلـة  
XX XX  

                                                                                        
  فروق تقييم استثمارات مالية  -ب   
XX XX   -  بغرض المتاجرة  
XX XX   -  بيعمتاحة لل  
XX XX   
XX XX  ب + أ ( إجمـــــالي(  

  
  بااللف ریال قطري                                                                                                         -:مصروفات إداریة وعمومية  - 26

2002  2003   
XX XX رواتب وبداالت ومزایا أخــرى  
XX XX لبنك في صندوق التقاعدمساهمة ا  
XX XX مكافـأة نهــایة الخــدمة  
XX XX تكلفة البرامج التدریبية  
XX XX مصــاریف دعـایة وتسـویق  
XX XX أتعــاب قـانونية ومهنية  
XX XX اتصاالت ومرافق وتأمين  
XX XX إیجــــار وصــيانة  
XX XX أخــــــــرى  
XX XX   

  
  2002موظفــا في نهایة عام ..... …مقــابل  2003وظفــا في نهایة عـــام م. ………بلغ عـدد الموظفين 

  
   -: استثمارات مالية مخصص - 27

  ریال قطري باأللف                                                                                                        
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2002  2003   
XX XX متاحة للبيع استثمارات مالية  
XX XX استثمارات مالية محتفظ بها حتى تاریخ االستحقاق  
XX XX   

   -: عـــائد الســهم من األربـاح - 28
  

  یمثل عـائـد السـهم حـاصـل قسمة صـافى ربح العـام على المتوسط المرجح للعدد الكلى لألسهم المصـدرة خالل العام
  ریال قطري باأللف                                                                                                        

  
2002  2003   
XX XX صــافى أربــاح العـام  
XX XX المتوســط المرجح لعـدد األســهم  
XX XX   

  -:بنـود خارج الميزانية  – 29

  ریال قطري باأللف                                                                                                
2002 2003   
 -:مؤجلة أو محتملة التزامات  -أ    
XX XX تسهيالت ائتمانية غر مستحقة 
XX XX قبــــوالت  
XX XX خطابات الضمان  
XX XX  استيراد وتصدیر( االعتمادات المستندیة(  
XX XX الكمبياالت المعاد خصمها  
XX XX أخـــــــــرى  
XX XX   
  -:تعهدات وارتباطات أخرى -ب    
XX XX  31إیضاح رقم ( أجنبي ومشتقات لحساب البنك  عقود صرف (  
XX XX  أجنبي ومشتقات لحساب العمالءعقود صرف  
XX XX محافظ واستثمارات مدارة للغير  
XX XX  یفصح عنها حسب األهمية النسبية ( تعهدات رأسمالية(  
XX XX یفصح عنها حسب األهمية النسبية ( التزامات مقابل قضایا مرفوعة على البنك(  
XX XX أخـــــــــرى  

   0یتم اإلفصاح عن طبيعة هذه القضایا ومقدار ومدى آفایة المخصصات  ورأى إدارة البنك والمستشارین القانونيين 
   -: التوزیع الجغرافي - 30

  بااللف ریال قطري                                                                                                
  

  قطر
دول مجلس 
  أوروبا  التعاون الخليجي

أمریكا 
  الشمالية

دول 
  المجموع  أخـرى

              2003دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  بغرض المتاجرةاألوراق المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  قروض وسلف للعمالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

  
  ریال قطري باأللف                                                                                                         

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية
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  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ودائـــــع العمــــالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أموال مقترضــة أخــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  خـــــرىمطـــــلوبات أ
  XX  ___  ___  ___  ___  XX  حقـــــوق المســـــاهمين

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين
              

              2002دیسمبر  31آما في 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  نقد وأرصدة لدى البنوك المرآزیة
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  األوراق المالية بغرض المتاجرة

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  قروض وسلف للعمالء

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  االستثمارات المالية 
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  موجــودات أخــرى

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجمـــوع الموجـــودات
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أرصدة للبنوك والمؤسسات المالية

  XX  XX  XX  XX  XX  XX  ودائـــــع العمــــالء
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  أموال مقترضــة أخــرى
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مطـــــلوبات أخـــــرى

  XX  ___  ___  ___  ___  XX  حقـــــوق المســـــاهمين
  XX  XX  XX  XX  XX  XX  مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

  
  ریال قطري باأللف

  -:دوات المشتقات الماليةأ -31
  

القيمة االسمية  0یبين الجدول التالي القيمة العادلة الموجبة والسالبة للمشتقات المالية مع قيمتها االسمية حسب االستحقاق 
ة المستقبلية وال            دفقات النقدی ة السنة ، ال تعكس بالضرورة قيمة الت ات في نهای للمشتقات المالية تشكل مؤشرًا لحجم العملي

  0مخاطر السوق واالئتمان والتي یمكن االستدالل عليها من القيمة العادلة للمشتقات المالية 
 القيمة االسمية حسب االستحقاق

 القيمة
 االسمية

القيمة 
العادلة 
 السالبة

القيمة 
العادلة 
 الموجبة

 لمشتقات الماليةتفاصيل ا
 حسب نوع آل مشتق

أآثر من 
 خمس
 سـنوات

 من سنة
 إلى خمس
 تسـنوا

من ثالثة 
أشهر 

 سـنةإلى 

خالل 
 ثالثة
 أشهر

  2003دیسمبر  31آما فى        
  المحتفظ بها للمتاجرة -أ         
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX    
  لتدفقات النقدیةل للتحوط –ب         
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX    
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  لقيمة العادلةل للتحوط  -ح        
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
___  ___  ___  __  XX  XX  XX    
XX XX  XX  XX  XX  XX  XX       اإلجمالــي  

 
  ریال قطري باأللف                                                                                                    

  2002دیسمبر  31آما فى              
  

  المحتفظ بها للمتاجرة -أ         
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX    
  لتدفقات النقدیةل للتحوط –ب         
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX    
  لقيمة العادلةل للتحوط  -ح        
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
    XX  XX  XX  -  
___  ___  ___  __  XX  XX  XX    
XX XX  XX  XX  XX  XX  XX       اإلجمالــي  

  
  

  -:أنشطة األمـانة  -  32
  

، وذلك في تاریخ الميزانية ،  یتم اإلفصاح عن أرصدة الموجودات التى یحتفظ بها البنك لحساب أو نيابة عن أطراف أخرى
  .وآذلك اإلفصاح عن المطلوبات المتعلقة بها 

  
  -:صـنادیق االستثمار  -  33

  
  . یتم اإلفصاح عن عدد وأسماء صنادیق االستثمار التي أسسها  البنك أو یدیرها وحجم االستثمارات بها 

  
  -:معامالت مع أطـراف ذات العالقة  -  34

  
مختلفة مع الشرآات التابعة والزميلة و مع أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذیة أو الشرآات التى تتضمن معامالت البنك ال

ك         ة أو التشغيلية بالبن رارات المالي ام في صنع الق د بلغت   . یملكون فيها حصصا رئيسية أو أى أطراف أخرى ذات تأثير ه وق
  :األرصدة في نهایة العـام مع هذه الحسابات آما یلي 
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  2008مارس/ البنوك  
  عاشرهالالطبعة 
    

  

  
  باأللف ریال قطري                                                                                                                          

2002 2003  

 أخرى

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

شرآات تابعة 
 أخرى  وزميلة

أعضاء 
مجلس 
 اإلدارة

شرآات تابعة 
  وزميلة

  - :في الميزانية  بنــود          
  :الموجودات               
  ـــــ          
  ـــــ          
  :المطلوبات              
  ـــــ          
  ـــــ          
  -:بنــود خارج الميزانية           
  ـــــ          
  ـــــ          
  ـــــ          
  - :عناصر قائمة الدخل           
  إیرادات الفوائد والعموالت          
  وفات الفوائد والعموالتمصر          
  إن وجدت –رأسمالية ) خسائر(أرباح           
  -:معلومات إضافية           
  فوائد معلقة          
  الدیون المعدومة          
  مخصص دیون مشكوك في تحصيلها          
  تسهيالت ائتمانية غير منتظمة          

  
  -:ي وتشمل التالي النقدیة وما في حكمها بغرض إعداد قائمة التدفق النقد -  35

  باأللف ریال قطري                                                                                                                                                     
2002  2003   
XX XX  نقدیة وأرصـدة لدى البنوك المرآزیة*  
XX XX لبنوك والمؤسسات الماليةأرصدة لدى ا  
XX XX  استثمارات مالية بغرض المتاجرة  
XX XX   

  
   0ال تشتمل على االحتياطي النقدي اإللزامي لدى البنوك المرآزیة * 
  

  -:القوائم المالية للبنك األم – 36
  

الميزانية العمومية وقائمة الدخل یتم عرض القوائم المالية للبنك األم بنفس النماذج الخاصة بالقوائم المالية الموحدة وهى 
  0وقائمة التدفق النقدي 

  
  - :األحداث الالحقة لتاریخ القوائم المالية – 37

  
   0یراعى اإلفصاح عن أي أحداث الحقة لتاریخ القوائم المالية التى قد تؤثر عليها 

  
  -:أرقــــام المقــــارنة  -  38

  
  .اسب مع طریقة العرض المتبعة في العـام الحالي تم إعادة تصنيف بعض أرقام العـام السابق لتتن

  .)یدرج هذا اإلیضاح في حالة اختالف تبویب القوائم المالية للعام الحالي عن القوائم المالية للعام السابق ( 
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 المحـــــافـــــظ

وحدة مستهلكي الخدمات 
 المصرفية

 وحدة التدقيق الداخلي

 نائب المحافظ 

إدارة االشراف 
  المصرفي

 وحدة الشؤون القانونية

  

إدارة الدین العام  النظم المصرفية إدارة
  صدارالالمصرفية واو

إدارة السياسات 
  االقتصادیة

  

ادارة الشؤون االداریة   إدارة االستثمار
  والمالية

  )133(ملحق 
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Flat File Structure 
 
 
 

Introduction 
 

In this manual we are going to introduce full details about the flat file 

structure that banks will send to QCB as part of our plan for implementation of 

Basel II requirements. 

Banks will generate one file that includes all data required for credit risk, 

market risk and operational risk. All will be provided in one file. 

We will go through each part of this business and explain in details the data required 

to be filled and line format for each part. 

As you will see later, this file will contain different line format. Each line in 

the file will start with tag that refers to a certain part of the business. 

Banks should read this manual carefully to correctly generate the file. 

The file is mainly divided into three parts: Header, Body and Footer. The 

header is one line that includes information about the bank code, branch code, year 

and month. The body is the main part of the file that includes all bank data entries. 

The footer is one line that mainly includes number of records in the file for purpose 

of checking that file completely transferred. 

This manual is divided mainly into three parts: Credit risk, Market risk and 

Operational risk, and finally the computation of capital elements and capital 

adequacy. we will go through each part in details. 
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Credit Risk 
 
In this part of the file banks will mainly insert the following amounts: 

1- On balance sheet  

2- Off balance sheet 

3- Adjustment of Credit Risk Mitigation (CRM) 

Details for “on balance sheet” may be different from category to another. 

Details for “off balance sheet” are the same for all categories. See table (2) 

There are no details for Adjustment of Credit Risk Mitigation (CRM), one value is 

filled for this amount. 

Credit risk will be inserted at bank level. For example Qatar National Bank will 

insert data for local branches, London branch and Paris branches, and compute 

consolidated data for a whole bank on a global basis (eliminations for purpose of 

clearing between branches). 

Let us first summarize the new breakdowns which are added to credit risk, 

both vertical and horizontal breakdown. 

 

Vertical breakdown: 

 

With reference to table (1), the following categories have vertical breakdown for the 

“on balance sheet” column: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Note that items 8 and 10 have no vertical breakdown for “on balance sheet”  

 

For categories 1 and 3 the breakdown is: 

 Loans 

 Treasury & Bonds 
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 Central banks 

So the “on balance sheet” = Loans + Treasury & Bonds + Central Banks 

 

For categories 2 and 6 the breakdown is: 

 Loans 

 Bonds 

So the “on balance sheet” = Loans + Bonds 

 

For categories 4 and 5 the breakdown is: 
 Due to banks and Loans 
 Securities 
 Provisions 

So the “on balance sheet” = Due to banks and Loans + Securities - Provisions 
 
For category 7 the breakdown is: 

 Loans 
 Securities 
 Deferred Income for Credit 

So the “on balance sheet” = Loans + Securities - Deferred Income for Credit 
 
For category 9 the breakdown is: 

 Loans 
 Provision & interest suspense 
 Deferred Income for Credit 

So the “on balance sheet” = Loans - Provision & interest suspense - Deferred 
Income for Credit 
 
Horizontal Breakdown: 
 
With reference to table (1), the following categories have a horizontal breakdown: 
2, 3, 4, 5, 6 
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Category 2: 
Under this category banks will insert companies that are totally owned by the 
governments. These companies may be inside or outside Qatar and PSEs in Qatar 
and GCC. 
Note that companies that are dealing with banks’ foreign branches should also be 
included under this category. These companies are not included in risk system for 
the time being. 
Companies will be presented by secret numbers, which can be taken from risk 
system through QCB-connect 
 
Category 3: 
Under this category banks will insert countries. The code for the countries can be 
taken from placement of funds system through QCB-connect. 
 
Category 4: 
Under this category banks will insert multilateral development banks. The codes for 
these banks are in table (7) 
 
Category 5: 
Under this category banks will insert the banks where they have deposits or loans. 
The code for these banks can be taken from placement of funds system through 
QCB-connect. 
Note that the only difference between banks under category 4 and banks under 
category 5 is that banks under category 4 are Multilateral Development Banks 
 
Category 6: 
Under this category banks will insert companies, which are related to financial 
securities.. 
These companies may be inside or outside Qatar. Note that companies that are 
dealing with banks’ foreign branches are also included under this category. 
Companies will be presented by secret numbers, which can be taken from risk 
system through QCB-connect 
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Table (1) represents the main category codes for Credit Risk. These codes will be 
used in the text file to refer to related categories 
 
Table(1) 
Category Code Category Description 
1 State of Qatar /central bank 
2 Public Sector Entries (PSEs) 
3 Other Sovereign /state /central banks 
4 Multilateral Development Banks (MDBs) 
5 Banks 
6 Investment Firms 
7 Corporate 
8 Retail 
9 Past Dues (over 90 days) 
10 Other Assets 
11 Total Trading Book 
 
Table (2) 

Off balance sheet details 
Un-drawn commitments for less than one year 
Un-drawn commitments over one year 
LC 
Bid Performance Bonds 
Other Guarantees 
Interest Rate Contracts for less than one year 
Interest Rate Contracts between one to two years 
Interest Rate Contracts over 2 years 
Exchange Rate Contracts for less than one year 
Exchange Rate Contracts between one to two years 
Exchange Rate Contracts over 2 years 
 
 
Table (3) contains the grade codes according to Standard & Poor’s. These codes will 
be used in the text file. 
Table (3) 
Code Grade 
1 AAA 
2 AA+ 
3 AA 
4 AA- 
5 A+ 
6 A 
7 A- 
8 BBB+ 
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9 BBB 
10 BBB- 
11 BB+ 
12 BB 
13 BB- 
14 B+ 
15 B 
16 B- 
17 CCC+ 
18 CCC 
19 CCC- 
20 CC 
21 Unrated 
22 GCC 
 
Table (4)  
Bank Code Bank name Branch code Branch name 
1 
 

Qatar National Bank 1 Doha branches 
2 London branch 
3 Paris branch 
4 Ansbacher Group 

2 The Commercial Bank of Qatar 1 Doha branches 
3 Doha Bank 1 Doha branches 

2 New York branch 
3 Pakistan branch 

4 Qatar Islamic Bank 1 Doha branches 
5 Al Ahli Bank of Qatar 1 Doha branches 
6 Qatar International Islamic Bank 1 Doha branches 
10 International Bank of Qatar 1 Doha branches 
15 Qatar Industrial Development Bank 1 Doha branches 
17 Masraf Al-Rayan 1 Doha Branches 
18 Al-Khaliji Bank 1 Doha Branches 
 
Detailed instructions on how to fill data for each category in credit risk 
 
All the following details are related to table - CR01 in the appendix 
Category 1 (Sovereign / State / Central banks) 
For the “On Balance Sheet “, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Treasury & Bonds 
3- Central Banks 

 
Number of lines for this category in the text file: 2 
Line Format: 
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Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (5)), Loans, Treasury & 
Bonds, Central Banks, Off balance sheet items (see table (2)), Adjustment of CRM 
 
Table (5) 
Sub-Category Code Description 
101 Local currency 
102 Foreign currency 

 
 
Example 
CR01, 1, 1,101,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 1, 1,102,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 2 (Public Sector Entries (PSEs)) 
For the “On Balance Sheet “, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Bonds 

 
 
 
Table (6) 
Currency flag Description 
1 In local currency 
2 In foreign currency 
 
Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Secret Number (see note 1), Currency Flag (see table 
(6)), Grade Code (see table 3), Loans, Bonds, Off balance sheet items (see table 2), 
Adjustment of CRM 
 
Note 1: Take the secret numbers from risk system through QCB-Connect 
 
 
Example 
CR01, 2, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 2, 1, 320, 2, 4, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
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Category 3 (Other Sovereign /state /central banks) 
For “On Balance Sheet“, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Treasury & Bonds 
3- Central Banks 

 
Number of lines for this category in the text file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Country Code (see note 2), Currency Flag (see table 
(6)), Grade code (see table 3), Loans, Treasury & Bonds, Central Bank, Off balance 
sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Note2: Take the country code from placement of fund system through QCB-Connect 
 
Example 
CR01, 3, 1, BH, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 3, 1, BH, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
 
Category 4 (Multilateral Development Banks (MDBs)) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Due from banks and loans 
2- Securities 
3- Provisions 

The codes for multilateral development banks are shown in table (7) 
Table (7) 
Code Description Abbreviation 
 IBRD  البنك الدولي لالنشاء والتعمير 1
 IFC  مؤسسة التمویل الدولية 2
 ABD  البنك االسيوي للتنمية 3
 AFDB  بنك التنمية االفریقي 4
 EBRD  البنك االوروبي لالنشاء والتعمير 5
 EBI  بنك االستثمار االوروبي 6
 NIB  بنك االستثمار لدول الشمال 7
 CDB  بنك التنمية لدول الكاریبي 8
 IDB  البنك االسالمي للتنمية 9
 CEDB  بنك المجلس االوروبي للتنمية 10
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Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Bank Code (see table (7)), Deposits and Loans, 
Securities, Provisions, Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Banks in this category must be one of the banks shown in table (7) 
 
Example 
CR01, 4, 1, 1, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 4, 1, 4, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 5 (Banks) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Due from banks and loans 
2- Securities 
3- Provisions 

 
 
Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Bank Code (see note 3), Currency Flag (see table (6)), 
Grade (see table 3), Deposits and Loans, Securities, Provisions, Off balance sheet 
items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Note 3: Take the bank code from placement of funds system through QCB-Connect 
 
 
Example 
CR01, 5, 1, BH007, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 5, 1, BH007, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
 
Category 6 (Investment Firms) 
For “On Balance Sheet “, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Bonds 
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Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Secret Number (see note 1), Currency Flag (see table 
(6)), Grade Code (see table (3)), Loans, Bonds, Off balance sheet items (see table 2), 
Adjustment of CRM 
 
 
Example 
CR01, 6, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 6, 1, 320, 2, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 7 (Corporate) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Securities 
3- Deferred Income for Credit 

 
Number of lines for this category in the file: 5 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (8)), Loans, Securities, 
Deferred Income for Credit, Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of 
CRM 
 
For sub-category codes related to this category see Table (8)  
Table (8) 
Sub-Category Code Description 
701 AAA+ to AA- 
702 A+ to A- 
703 BBB+ to BB- 
704 Below BB- 
705 Unrated 
 
Example 
CR01, 7, 1,701,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,702,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,703,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,704,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,705,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
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Category 8 (Retail) 
For “On Balance Sheet”, there are no details. Banks will insert the “on balance 
sheet” as one value without details 
 
Number of lines for this category in the file: 4 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (9)), On balance sheet, 
Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
For sub-category codes related to this category see Table (9) 
Table (9) 
Sub-Category Code Description 
801 Personal Loans  Note 
802 Residential Mortgage Loans 
803 Commercial Real Estate Loans 
804 Other Retail Loans 
 
 
Example 
CR01, 8, 1,801,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,802,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,803,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,804,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
 
Category 9 (Past Dues (over 90 days)) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Provision & interest suspense 
3- Deferred Income for Credit 

 
Number of lines for this category in the file: 3 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (10)), Loans, Provision & 
interest suspense, Deferred Income for Credit, Off balance sheet items (see table 2), 
Adjustment of CRM 
 
For sub-category codes related to this category see table (10)  
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Table (10) 
Sub-Category Code Description 
901 Specific Provision less than 20% 
902 Specific Provision more than 20% to 50% 
903 Specific Provision more than 50% 
 
Example 
CR01, 9, 1,901,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,902,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,903,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 10 (Other Assets) 
For “On Balance Sheet”, there are no details. Banks will insert the “on balance 
sheet” as one value without details 
 
Number of lines for this category in the file: 3 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (11-a)), On balance sheet, 
Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Table (11-a) 
Sub-Category Code Description 
1001 Cash on hand - local and foreign currency 
1002 Gold 
1003 Others 
1004 Cash items under collection / receivable funds Note 13 
 
Example 
CR01, 10, 1,1001,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 10, 1,1002,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 10, 1,1003,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
Category 11 (Total Trading Book) 
Banks will insert one value for this category 
Number of lines for this category in the file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), total trading book 
Example 
CR01, 11, 1,999 
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Eligible Collateral used for Credit Risk 

 
See table – CR02 in the appendix 
Table (11-b) 
Collateral Code Description 
1 Cash 
2 CD's Issued by lending bank 
3 Debt Securities/Capital guaranteed Islamic Sukuks by State Of 

Qatar / GCC 
4 Guarantees Issued by State of Qatar/PSEs in State of Qatar/GCC 
5 Debt Securities Issued by other States (AAA to AA-) 
6 Debt Securities/Capital guaranteed Islamic Sukuks by banks or 

other entities(BBB) 
7 Short-Term Debt Securities(A-3/P-3) 
8 Guarantees issued by Sovereign Entities 
9 Guarantees issued by PSEs/Banks/Securities Firm Entities 
10 Guarantees issued by Other Entities 
11 Equity Stock listed in DSM 
12 Securities in Foreign Currency 
                                             
In this table the total of net amount for CRM purpose (see table CR02) should 
match total of Adjustment for credit risk mitigation column 4 of table 3 (exist in 
table 3- Credit Risk Mitigation). 
Number of lines for this part in the file: 12 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), branch code (see table (4)), Collateral 
Code (see table (Table (11-b))), Grade Code see table (Table (3), Amount 
 
Example 
CR02,1,1,2,2000 
CR02,1,2,3,2000 
CR02,1,3,1,2000 
CR02,1,4,5,2000 
CR02,1,5,7,2000 
CR02,1,6,20,2000 
CR02,1,7,6,2000 
CR02,1,8,3,2000 
CR02,1,9,3,2000 
CR02,1,10,3,2000 
CR02,1,11,3,2000 
CR02,1,12,3,2000 
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Market Risk 
 
 
Market risk is divided mainly into four parts: 

1- Part 1: Specific risk 
2- Part 2: General interest rate risk using the maturity method 
3- Part 3: Equity position 
4- Part 4: Foreign exchange risk 
5- Part 5: Treatment of Option 

 
 

Part 1: Specific risk rate 
 
See table – MR01 in the appendix 
 
Table (12) 
Category Code Description 
1 Sate of Qatar by local currency 
2 Government by local currency 
3 Government by foreign currency 
4 Qualifying 
5 Others 
 
Table (13) 
Period to Maturity Code Description 
1 No Value 
2 0 to 6 months 
3 6 to 24 months 
4 Over 24 months 
 
 

Table (14) 
Risk Rate Code Description 
1 No Value 
2 AAA to A- 
3 AAA to AA- 
4 A+ to BBB- 
5 AAA to BBB 
6 Others 
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Detailed instructions on how to fill data for each category in table (MR01) 
 
Category 1 (State of Qatar by Local Currency) 
 
Number of lines for this category in the text file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 1 
Possible values for Period to maturity code: 1 
Example: 
MR01, 1, 1, 1, 999 
 
Category 2 (Government by Local Currency) 
 
Number of lines for this category in the text file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 2 
Possible values for Period to maturity code: 1 
 
Example: 
MR01, 2, 2, 1, 999 
 
Category 3 (Government by Foreign Currency) 
Number of lines for this category in the file: 5 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
Possible values for Period to maturity code with respect to risk rate codes are shown 
in table (15) 
Table (15) 
Risk rate Period to maturity 
3 1 
4 2 
4 3 
4 4 
6 1 
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Example: 
MR01, 3, 3, 1, 999 
MR01, 3, 4, 2, 999 
MR01, 3, 4, 3, 999 
MR01, 3, 4, 4, 999 
MR01, 3, 6, 1, 999 
 
Category 4 (Qualifying) 
 
Number of lines for this category in the text file: 3 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 5 
Possible values for Period to maturity code: 2, 3, 4 
 
Example: 
MR01, 4, 5, 2, 999 
MR01, 4, 5, 3, 999 
MR01, 4, 5, 4, 999 
 
 
Category 5 (Others) 
 
Number of lines for this category in the file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 1 
Possible values for Period to maturity code: 1 
 
 
Example: 
MR01, 5, 1, 1, 999 
 
 
 



 -      -    
  المخاطر المصرفية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

              نسبة كفاية رأس المال                                                                                                       
  
 

  2008مارس/ البنوك                                                                                                       
  العاشرهالطبعة   

  
 

 )134(تابع ملحق 

Part2: General Interest rate risk using the maturity method 
 
See table (MR02) 
Table (16) 
Zone Code Description 
1 Zone 1 
2 Zone 2 
3 Zone 3 
Table (17) 
Time Band Code Description 
1 <= 1 month 
2 >1 – 3 months 
3 >3 – 6 months 
4 >6 – 12 months 
5 >1 – 2 years 
6 >1 – 1.9 years 
7 >2 – 3 years 
8 >1.9 – 2.8 years 
9 >3 – 4 years 
10 >2.8 – 3.6 years 
11 >4 – 5 years 
12 >3.6 – 4.3 years 
13 >5 – 7 years 
14 >4.3 – 5.7 years 
15 >7 – 10 years 
16 >5.7 – 7.3 years 
17 >7.3 – 9.3 years 
18 >10 – 15 years 
19 >9.3 – 10.6 years 
20 >10.6 – 12 years 
21 >15 – 20 years 
22 >12 – 20 years 
23 > 20 years 

 
Table (18) 

Coupon Type Code Description 
1 Cpn >= 3% 
2 Cpn < 3% 

 
Number of lines for this category in the file: 28 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Zone code (see table (16)), Coupon 
Type Code (see table (18)), Time Band code (see table (17)), Position Long, 
Position Short 
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To see the possible values for time band codes within the zone according to coupon 
type, look at table (19) 
 

Table (19) 
Zone Code Coupon Type Code  Time Band Code 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
2 1 5 
2 1 7 
2 1 9 
2 2 6 
2 2 8 
2 2 10 
3 1 11 
3 1 13 
3 1 15 
3 1 18 
3 1 21 
3 1 23 
3 2 12 
3 2 14 
3 2 16 
3 2 17 
3 2 19 
3 2 20 
3 2 22 
3 2 23 

 
Example: 
MR02, 1, 1, 1, 999, 999 
MR02, 1, 1, 2, 999, 999 
MR02, 1, 1, 3, 999, 999 
MR02, 1, 1, 4, 999, 999 
MR02, 1, 2, 1, 999, 999 
MR02, 1, 2, 2, 999, 999 
MR02, 1, 2, 3, 999, 999 
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MR02, 1, 2, 4, 999, 999 
MR02, 2, 1, 5, 999, 999 
MR02, 2, 1, 7, 999, 999 
MR02, 2, 1, 9, 999, 999 
MR02, 2, 2, 6, 999, 999 
MR02, 2, 2, 8, 999, 999 
MR02, 2, 2, 10,999, 999 
MR02, 3,1, 11, 999, 999 
MR02, 3,1, 13, 999, 999 
MR02, 3,1, 15, 999, 999 
MR02, 3,1, 18, 999, 999 
MR02, 3,1, 21, 999, 999 
MR02, 3,1, 23, 999, 999 
MR02, 3,2, 12, 999, 999 
MR02, 3,2, 14, 999, 999 
MR02, 3,2, 16, 999, 999 
MR02, 3,2, 17, 999, 999 
MR02, 3,2, 19, 999, 999 
MR02, 3,2, 20, 999, 999 
MR02, 3,2, 22, 999, 999 
MR02, 3,2, 23, 999, 999 
 

Part 3: Equity Position Risk 
 

See table (MR03) 
 

Table (20)  
Category Code Description 
1 Specific Risk 
2 General Risk 

 
Number of lines for this part in the text file: 2 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (20)), Position 
 
Example 
MR03, 1,999 
MR03, 2,999 
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Part 4: Foreign Exchange Risk 
 
See table (MR04) 
Table (21) 
Currency Code Description 
1 QAR 
2 USD 
3 Euro 
4 Pds. Stg. 
5 Jap. Yen 
6 All others 
7 Gold 
 
Table (22-a) 
Position type Description 
1 Short 
2 Long 
3 No value 

 
 
Number of lines for this part in the text file: 5 
Line Format: 
Values should be inserted only for currency code between 3 and 7 
Line format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Currency code (see table (21)), position 
type (see table 22-a), position 
 
Example 
MR04, 3, 1, 999 
MR04, 4, 2, 999 
MR04, 5, 2, 999 
MR04, 6, 1, 999 
MR04, 7, 3, 999 
 

Part 5: Treatment of Option 
 

See table (MR05) 
Table (22-b)  

Category Code Description 
1 Long cash & long put or short cash & long 

call  
2 General Risk 
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Number of lines for this part in the text file: 2 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (22-b)), 
Position 
 
Example 
MR05, 1,999 
MR05, 2,999 
 

Operational Risk 
 

See table (OR01)    
Table (23)  
Category Code Description 
1 Net Operational Income  (Canceled) 
2 (Profits)/ Losses from Sale of Investment (Canceled) 
3 Net profit 
4 Add Provisions & Contingences 
5 Add Operating Expenses 
6 Less Realized profits / losses sale in HTM category 
7 Less Extraordinary or irregular items of income 
8 Less Income derived from insurance 
9 Less Any collection from previously written-off income 

derived from disposal of real estate etc during the year 
under reference 

 
 
Number of lines for this part in the text file: 7 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (23)), Income 
Example 
OR01, 3,999 
OR01, 4,999 
OR01, 5,999 
OR01, 6,-999 
OR01, 7,-999 
OR01, 8,-999 
OR01, 9,-999 
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Eligible Capital 

See table (EC01) 
Table (24)  Tier I 
Category Code Description 
1 Paid-up Share Capital 
2 Legal Reserve 
3 General Reserve 
4 Retained Earnings 

5 Treasury Shares 
6 Goodwill 
7 Interim cumulative losses 
8 Significant minority investments in financial entities 
9 Significant minority or majority investment in commercial entities 
10 Reciprocal cross holding of bank capital 
11 Investment in Insurance subsidiaries 
 
Table (25)  Tier II 
Category Code Description 
1 Undisclosed Reserves   (Canceled) 
2 Fair Value Reserve 
3 Asset Revaluation Reserve 
4 General Provisions /General Loan Loss Reserves (Canceled) 
5 Preference Shares (Canceled) 
6 Subordinated Debt (over 5 years) 
7 Risk Reserve 
8 Negative FV Adjustment 
9 Significant minority investments in financial entities 
10 Subordinated Debt for Market Risk Purposes (max 2 years) 
11 Significant minority or majority investment in commercial entities 
12 Investment in Insurance subsidiaries 

 
 

Table (26) Tier III 
Category Code Description 
1 Subordinated Debt for Market Risk Purposes (max 2 years) 
 
Table (27) 
Tier Number Description 
251 Tier I 
252 Tier II 
253 Tier III 
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Number of lines for this part in the text file:21 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Tier Number (table (27)), Category code 
(see tables (24, 25, 26)), Amount 
Example 
EC01, 251,1,999 
EC01, 251,2,999 
EC01, 251,3,999 
EC01, 251,4,999 
EC01, 251,5,-999 
EC01, 251,6,-999 
EC01, 251,7,-999 
EC01, 251,8,-999 
EC01, 251,9,-999 
EC01, 251,10,-999 
EC01, 251,11,-999 
EC01, 252,2,999 
EC01, 252,3,999 
EC01, 252,6,999 
EC01, 252,7,999 
EC01, 252,8,-999 
EC01, 252,9,-999 
EC01, 252,10-,999 
EC01, 252,11,-999 
EC01, 252,12,-999 
EC01, 253,1,999 
 

File header and footer 
 
The file will have one line for the header and one line for the footer. 
The first line in the file will be the header 
The last line in the file will be the footer 
 
Header line format: 
Header tag (HD), file ID, bank code, year, month 
Example 
HD, CAD01, 1, 2007, 12 
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Footer format: 
Footer tag (FT), end of file tag 
Example 
FT, EOF 
 
 
Below is a complete example for all the above entries 
 
Full Example 
 
HD, CAD01, 1, 2007, 12 
CR01, 1, 1,101,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 1, 1,102,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 2, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 2, 1, 320, 2, 4, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 3, 1, BH, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 3, 1, BH, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
777 
CR01, 4, 1, 1, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 4, 1, 4, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 5, 1, BH007, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 5, 1, BH007, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 6, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 6, 1, 320, 2, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,701,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,702,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,703,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,704,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,705,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,801,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,802,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,803,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,804,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,901,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,902,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,903,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,1001,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
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CR01, 10, 1,1002,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 10, 1,1003,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 11, 1,999 
MR01, 1, 1, 1, 999 
MR01, 2, 2, 1, 999 
MR01, 3, 3, 1, 999 
MR01, 3, 4, 2, 999 
MR01, 3, 4, 3, 999 
MR01, 3, 4, 4, 999 
MR01, 3, 6, 1, 999 
MR01, 4, 5, 2, 999 
MR01, 4, 5, 3, 999 
MR01, 4, 5, 4, 999 
MR01, 5, 1, 1, 999 
MR02, 1, 1, 1, 999, 999 
MR02, 1, 1, 2, 999, 999 
MR02, 1, 1, 3, 999, 999 
MR02, 1, 1, 4, 999, 999 
MR02, 1, 2, 1, 999, 999 
MR02, 1, 2, 2, 999, 999 
MR02, 1, 2, 3, 999, 999 
MR02, 1, 2, 4, 999, 999 
MR02, 2, 1, 5, 999, 999 
MR02, 2, 1, 7, 999, 999 
MR02, 2, 1, 9, 999, 999 
MR02, 2, 2, 6, 999, 999 
MR02, 2, 2, 8, 999, 999 
MR02, 2, 2, 10,999, 999 
MR02, 3,1, 11, 999, 999 
MR02, 3,1, 13, 999, 999 
MR02, 3,1, 15, 999, 999 
MR02, 3,1, 18, 999, 999 
MR02, 3,1, 21, 999, 999 
MR02, 3,1, 23, 999, 999 
MR02, 3,2, 12, 999, 999 
MR02, 3,2, 14, 999, 999 
MR02, 3,2, 16, 999, 999 
MR02, 3,2, 17, 999, 999 
MR02, 3,2, 19, 999, 999 
MR02, 3,2, 20, 999, 999 
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MR02, 3,2, 22, 999, 999 
MR02, 3,2, 23, 999, 999 
MR03, 1,999 
MR03, 2,999 
MR04, 3, 1, 999 
MR04, 4, 2, 999 
MR04, 5, 2, 999 
MR04, 6, 1, 999 
MR04, 7, 3, 999 
OR01, 3,999 
OR01, 4,999 
OR01, 5,999 
OR01, -6,999 
OR01, -7,999 
OR01, -8,999 
OR01, -9,999 
EC01, 251,1,999 
EC01, 251,2,999 
EC01, 251,3,999 
EC01, 251,4,999 
EC01, 251,-5,999 
EC01, 251,-6,999 
EC01, 251,-7,999 
EC01, 251,-8,999 
EC01, 251,-9,999 
EC01, 251,-10,999 
EC01, 251,-11,999 
EC01, 252,2,999 
EC01, 252,3,999 
EC01, 252,6,999 
EC01, 252,7,999 
EC01, 252,8,-999 
EC01, 252,9,-999 
EC01, 252,10,-999 
EC01, 252,11,-999 
EC01, 252,12,-999 
EC01, 253,1,999 
CR02,1,1,2,2000 
CR02,1,2,3,2000 
CR02,1,3,1,2000 
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CR02,1,4,5,2000 
CR02,1,5,7,2000 
CR02,1,6,20,2000 
CR02,1,7,6,2000 
CR02,1,8,3,2000 
CR02,1,9,3,2000 
CR02,1,10,3,2000 
CR02,1,11,3,2000 
CR02,1,12,3,2000 
MR05,1,84327  
MR05,2,8000 
FT, EOF 
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Appendix 

 
Table A-1 
 
Related to Table code Table description 
Credit Risk CR01 

CR02 
- Input Sheet 
- Eligible Collateral used for Credit Risk 

Market Risk MR01 
MR02 
MR03 
MR04 
MR05 

- Specific Risk  
- General Interest Rate Risk Using  Maturity methods 
-  Equity Position Risk  
- Foreign Exchange 
- Treatment of Option 

Operational Risk OR01 - Operational Risk Capital Charge 
Eligible Capital EC01 - Eligible Capital 
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Credit Risk 
Table CR01 – Input Sheet 

Asset Categories for Credit 
Risk 

On 
Balance 

Sheet 
Off Balance Sheet - Actual Outstanding Note 1 Adjust

ment 
for 

Credit 
Risk 

Mitigati
on 

(CRM) 
Notes 
1,2&3

Actual 
Outstan

ding 

Undra
wn 

Commit
ment Doc

. 
LC

s 

Bid / 
Perfo
rma-
nce 

Bond
s 

Oth
er 
Gu
ara
nte
es

Interest Rate 
Contracts 

Exchange Rate 
Contracts 

Note 1 

less 
tha
n 1 
yea
r 

ove
r 1 
yea
r 

less 
tha
n 1 
yea
r 

> 1 
year 
and 
<2 

years

p.a. on 
each 

additio
nal year

less 
than 

1 
year 

> 1 year 
and <2 
years 

p.a. on 
each 

additio
nal year

1. State of Qatar / Central
Bank  Note 2 

             

 Local Currency              
 Foreign Currency              
Total State of Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
2. Public Sector Entities
(PSEs) Note3 

             

PSEs in Qatar & GCC              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
Below B-              
Unrated              
Total Domestic PSEs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
3. Other Sovereign / State /
Central Banks 

             

AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
Below B-              
Unrated              
Total Other Sovereign 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
4. Multilateral Development
Banks (MDBs) 

             

  Note 4              
Total MDBs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
5.  Banks Note 5              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
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Below B-              
Unrated              
Total Banks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
6. Investment Firms              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
Below B-              
Unrated              
Total Investment Firms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
7.  Corporate Note 6              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BB-              
Below BB-              
Unrated              
Total Corporate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
8. Retail              
a. Personal Loans  Note 7              
b. Residential Mortgage
Loans Note 8 

             

c. Commercial Real Estate
Loans Note 9 

             

d. Other Retail Note 10              
Total Retail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
9. Past dues (over 90 days)
Note 11 

             

Specific Provision less than
20% 

             

Specific Provision more
than 20% to 50% 

             

Specific Provision more
than 50% 

             

Total Past Due 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
10. Other Assets              
a. Cash on hand - local and 
foreign currency 

 
  

 
        

 

b. Gold  Note 12              
c. Cash items under collection
/ receivable funds Note 13 

 
  

 
        

 

d. Others Note 14              
Total Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
TOTAL BANKING BOOK  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 -      -    
  المخاطر المصرفية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

              نسبة كفاية رأس المال                                                                                                       
  
 

  2008مارس/ البنوك                                                                                                       
  العاشرهالطبعة   

  
 

 )134(تابع ملحق 

               
TOTAL TRADING BOOK
Note 15 

 
            

               
TOTAL ASSETS Note 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table CR02 – Eligible Collateral used for Credit Risk 
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Market Risk 
 

Type of Collateral (Note 1) 
Eligible 
Ratings Amount Haircut 

Net Amount for 
CRM Purpose 

(Note 2) 

Remarks (as 
reflected in 

balance sheet   
(Note 3) 

            
Cash        
CD's issued by lending bank        
Debt Securities/Capital guaranteed 
Islamic Sukuks by State of Qatar / 
GCC        
Guarantees issued by State of 
Qatar/PSEs in State of Qatar/GCC        
Debt Securities issued by other States 
(AAA to AA-)   20%    
Debt Securities/Capital guaranteed 
Islamic Sukuks by banks or other 
entities (BBB)   20%    
Short-Term Debt Securities           (A-
3/P-3)   20%    
Guarantees issued by:    20%    
Sovereign Entities   20%    
PSEs/Banks/Securities Firm   20%    
Other entities   20%    
Equity Stock listed in DSM   60%    
Securities in foreign currency     20%     
      
      
Note- 1: Details on Eligible credit risk mitigants given in Chapter 5 
Note-2: The Net amount should be used in the column for Adjustment for CRM in Table 3 
Note - 3: The Amount corresponding in the balance sheet should be indicated as remarks 
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Table MR01 - Specific Risk 
 
 

  
Risk 

Rating
Period to 
Maturity Position Risk Weight Capital 

Charge
State of Qater 

by local currency      0.00% 0
Government by 

local currency AAA to A-  0.00% 0

Government by 
foreign currency 

AAA to AA-  0.00% 0

A+ to 
BBB- 

0 to 6 months  0.25% 0
6 to 24 months  1.00% 0
over 24 months  1.60% 0

Others  8.00% 0

Qualifying AAA to 
BBB 

0 to 6 months  0.25% 0
6 to 24 months  1.00% 0
over 24 months  1.60% 0

Others      8.00% 0
Total 0    

        I. Total Specific Capital Charge 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table MR02 - GENERAL INTEREST RATE RISK USING THE MATURITY METHOD 
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Zone Maturity band Individual net 
positions 

Weighti
ng 

factor
 Weighted net 

positions  By Band By Zone Between Zones 

  Cpn >=3% Cpn <3% Long Short    Long  Short 
Matche

d 
Unmatc

hed 
Matche

d 
Unmatche

d Matched Matched

A     D E F 
 G 

(DxF) 
 H 

(ExF) I J K L M N 

                            

1 <= 1 mth <= 1 mth     0.00% 0 0 0 0         

    >1-3 mths >1-3 mths     0.20% 0 0 0 0 40% X1     

  >3-6 mths >3-6 mths     0.40% 0 0 0 0 0 0     

  >6-12 mths >6-12 mths     0.70% 0 0 0 0         

                Short 0         

                Long 0     40%  

                        0   

2 >1-2 yrs >1-1.9 yrs     1.25% 0 0 0 0 30% X2 Y1 100%

  >2-3 yrs >1.9-2.8 yrs     1.75% 0 0 0 0 0 0   0 

  >3-4 yrs >2.8-3.6 yrs     2.25% 0 0 0 0       Y3 

                Short 0         

                Long 0     40%  

                        0   

3 >4-5 yrs >3.6-4.3 yrs     2.75% 0 0 0 0     Y2   

  >5-7 yrs >4.3-5.7 yrs     3.25% 0 0 0 0         

  >7-10 yrs >5.7-7.3 yrs     3.75% 0 0 0 0         

  >10-15 yrs >7.3-9.3 yrs     4.50% 0 0 0 0         

  >15-20 yrs >9.3-10.6 yrs     5.25% 0 0 0 0         

  >20 yrs >10.6-12 yrs     6.00% 0 0 0 0 30% X3     

    >12-20 yrs     8.00% 0 0 0 0 0 0     

    >20 yrs     12.50% 0 0 0 0         

                Short 0         

                Long 0         

                            

  Total   0 0       0 10%   0 100%   

                            

  

General 
market risk 
charge is     0 

I49*10%+K27*40%+(K33+K44)*30%+(M31+M37)*40%+L49*1
00%+N33*100%     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table MR03 - Equity Position Risk  
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Risk Type Position Risk 
Weight 

Capital 
Charge

I. Specific Risk  8% 0
II. General Risk  8% 0

 
 
 
Table MR04 - Foreign Exchange 
 

Foreign 
Currency Position Short Long 

Greater 
short/ 
long 

Capital 
Charge

Euro         
Pds. Stg.         
Jap. Yen         
All Others         
    0 0     
Gold Note 9       0 0
 
 
Table MR05 - Treatment of Options 
 
  Treatment of Options - Note 10 
  Capital Charge to be computed by banks 
    
    
  Position Capital Charge 
    

1 
Long cash & Long put or Short Cash 
& Long call*   

2 Long call or Long put**   
3 Total Options capital charge 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Operational Risk 
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Table OR01 - Operational Risk Capital Charge 
 
Operational Risk (Cancelled Table) 

Gross Income Years 3 Year Average 
Gross Income 2002 2003 2004 

Net Operational Income*    0 

(Profits)/Losses from Sale of Investment **    0 

Total 0 0 0 0 

Total Operational Risk Capital Charge     0
 

 
Operational Risk (New Table) 

Sl.No Details of Gross Income Year 3 Year 2 Last Year 
3 yrs 
Average GI 

            
1 Net Profit          
2 Add Provisions & Contingencies      
3 Add Operating Expenses      

4 
Less Realised profits / losses from sale in 
HTM category           

5 
Less Extraordinary or irregular items of 
income      

6 Less Income derived from Insurance      

7 

Less Any collection from previously written-off 
loans or income derived from disposal of real 
estate etc during the year under reference         

8 TOTAL GI 0 0 0 0.00
9 Operational Risk Capital        0.00

 
 
Note: 
-GI is to be computed gross of any provisions, gross of operating profits, less realised profits / 
losses from sale of securities from HTM category, extraordinary / irregular items of income 
and income derived from insurance.   
The above template is based on the definition of Gross Income = Net Profit (+) Provisions & 
Contingencies (+) Operating Expenses (-) Realized Profit / losses from sale of securities from 
HTM category (-) Extraordinary or irregular items of income (-) income from insurance activities 
(-) collections of previously written-off loans (-) income from disposal of items of real estate 
etc. 
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Eligible Capital 
 
Table EC01 – 
 
Table 6.a. Eligible Capital (Cancelled Table) 
 

Capital Elements Amounts 

Paid-up Share Capital  

Legal Reserve  

General Reserve  

Retained Earnings  

Total Tier I Capital 0

   

Undisclosed Reserves  

Fair Value Reserve   

Asset Revaluation Reserve  

General Provisons/General Loan Loss Reserves  

Preference Shares  

Subordinated Debt (over 5 years)  

Total Tier II Capital 0

   

Subordinated Debt for Market Risk Purposes (max 2 years)  

Total Tier III Capital 0

   

Total Eligible Capital 0
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Table 6.b. - Total Risk Weghted Assets (Cancelled Table) 
 

Risk Elements Capital Charge Multiple 

Risk 
Weighted 

Asset 

Credit Risk 0 1.0  0  

    

Market Risk 0 12.5  0  

    

Operational Risk 0 12.5  0  

    

Total Risk Weighted Assets 0  

CAPITAL ADEQUACY RATIO #DIV/0! 
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Table 7.a. . Eligible Capital  (New Table) 
 

Capital Elements     Eligible Amount 
        
Core Tier I Capital       
Paid-up share Capital     
Legal Reserve      
General Reserve     

Retained Earning     

Total Tier I capital      [A]     
Deductions from Tier I       
Treasury Shares     
Goodwill     
Interim cumulative losses     
Note 1       
Significant minority investments in 
financial entities     

Significant minority or majority investment 
in commercial entities     
Reciprocal cross holding of bank capital     

Investment in Insurance subsidiaries     

Total Deductions        [B]     

Eligible Tier I capital C=A-B     
      

Tier II Capital  Actual Amount % Applicable Eligible Amount  
Fair value adjustments [Max to 45% of 
+FV]     
Asst Revaluation Reserve [Max of 45%]     
Risk Reserve [Max of 1.25% of total 
RWA]     

Subordinated Debt [Max to 50% of Tier I]     

Total Tier II capital [D]     
Deduction       
Negative FV Adjustments     
Note 2       
Significant minority investments in 
financial entities     

Significant minority or majority investment 
in commercial entities     
Reciprocal cross holding of bank capital     
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Investment in Insurance subsidiaries     

Total Deductions [E]     

Eligible Tier II Capital F = D - E     

Tier III Capital [G]     

Total Eligible capital = TEC =C+F+G     0 
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Table 7.b. Total Risk Weighted Assets (New Table) 

Risk Elements Capital Charge Multiple 

Risk Weighted 

Assets 

Credit Risk 0 1 0 

Market Risk 0 10 0 

Operational Risk 0.00 10 0 

 Total Risk Weighted Assets [TRWA] 0 

CORE CAPITAL ADEQUACY RATIO [TIER I / TRWA #DIV/0! 

CAPITAL ADEQUACY RATIO [TEC / TRWA] #DIV/0! 

    

Items below Note 1 & 2  pertain to Scope of Application under Basel II implementation as given in Chapter 2 

Deduction pursuant to this section will be 50% from Tier I and 50% from Tier II. Whenever, Tier II capital 

is insufficient for such deduction, pursuant to this section, shortfall in Tier II may be deducted from Tier I. 
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Flat File Structure 
 
 
 

Introduction 
 

In this manual we are going to introduce full details about the flat file 

structure that banks will send to QCB as part of our plan for implementation of 

Basel II requirements. 

Banks will generate one file that includes all data required for credit risk, 

market risk and operational risk. All will be provided in one file. 

We will go through each part of this business and explain in details the data required 

to be filled and line format for each part. 

As you will see later, this file will contain different line format. Each line in 

the file will start with tag that refers to a certain part of the business. 

Banks should read this manual carefully to correctly generate the file. 

The file is mainly divided into three parts: Header, Body and Footer. The 

header is one line that includes information about the bank code, branch code, year 

and month. The body is the main part of the file that includes all bank data entries. 

The footer is one line that mainly includes number of records in the file for purpose 

of checking that file completely transferred. 

This manual is divided mainly into three parts: Credit risk, Market risk and 

Operational risk, and finally the computation of capital elements and capital 

adequacy. we will go through each part in details. 
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Credit Risk 
 
In this part of the file banks will mainly insert the following amounts: 

1- On balance sheet  

2- Off balance sheet 

3- Adjustment of Credit Risk Mitigation (CRM) 

Details for “on balance sheet” may be different from category to another. 

Details for “off balance sheet” are the same for all categories. See table (2) 

There are no details for Adjustment of Credit Risk Mitigation (CRM), one value is 

filled for this amount. 

Credit risk will be inserted at bank level. For example Qatar National Bank will 

insert data for local branches, London branch and Paris branches, and compute 

consolidated data for a whole bank on a global basis (eliminations for purpose of 

clearing between branches). 

Let us first summarize the new breakdowns which are added to credit risk, 

both vertical and horizontal breakdown. 

 

Vertical breakdown: 

 

With reference to table (1), the following categories have vertical breakdown for the 

“on balance sheet” column: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 

Note that items 8 and 10 have no vertical breakdown for “on balance sheet”  

 

For categories 1 and 3 the breakdown is: 

 Loans 

 Treasury & Bonds 
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 Central banks 

So the “on balance sheet” = Loans + Treasury & Bonds + Central Banks 

 

For categories 2 and 6 the breakdown is: 

 Loans 

 Bonds 

So the “on balance sheet” = Loans + Bonds 

 

For categories 4 and 5 the breakdown is: 
 Due to banks and Loans 
 Securities 
 Provisions 

So the “on balance sheet” = Due to banks and Loans + Securities - Provisions 
 
For category 7 the breakdown is: 

 Loans 
 Securities 
 Deferred Income for Credit 

So the “on balance sheet” = Loans + Securities - Deferred Income for Credit 
 
For category 9 the breakdown is: 

 Loans 
 Provision & interest suspense 
 Deferred Income for Credit 

So the “on balance sheet” = Loans - Provision & interest suspense - Deferred 
Income for Credit 
 
Horizontal Breakdown: 
 
With reference to table (1), the following categories have a horizontal breakdown: 
2, 3, 4, 5, 6 
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Category 2: 
Under this category banks will insert companies that are totally owned by the 
governments. These companies may be inside or outside Qatar and PSEs in Qatar 
and GCC. 
Note that companies that are dealing with banks’ foreign branches should also be 
included under this category. These companies are not included in risk system for 
the time being. 
Companies will be presented by secret numbers, which can be taken from risk 
system through QCB-connect 
 
Category 3: 
Under this category banks will insert countries. The code for the countries can be 
taken from placement of funds system through QCB-connect. 
 
Category 4: 
Under this category banks will insert multilateral development banks. The codes for 
these banks are in table (7) 
 
Category 5: 
Under this category banks will insert the banks where they have deposits or loans. 
The code for these banks can be taken from placement of funds system through 
QCB-connect. 
Note that the only difference between banks under category 4 and banks under 
category 5 is that banks under category 4 are Multilateral Development Banks 
 
Category 6: 
Under this category banks will insert companies, which are related to financial 
securities.. 
These companies may be inside or outside Qatar. Note that companies that are 
dealing with banks’ foreign branches are also included under this category. 
Companies will be presented by secret numbers, which can be taken from risk 
system through QCB-connect 
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Table (1) represents the main category codes for Credit Risk. These codes will be 
used in the text file to refer to related categories 
 
Table(1) 
Category Code Category Description 
1 State of Qatar /central bank 
2 Public Sector Entries (PSEs) 
3 Other Sovereign /state /central banks 
4 Multilateral Development Banks (MDBs) 
5 Banks 
6 Investment Firms 
7 Corporate 
8 Retail 
9 Past Dues (over 90 days) 
10 Other Assets 
11 Total Trading Book 
 
Table (2) 

Off balance sheet details 
Un-drawn commitments for less than one year 
Un-drawn commitments over one year 
LC 
Bid Performance Bonds 
Other Guarantees 
Interest Rate Contracts for less than one year 
Interest Rate Contracts between one to two years 
Interest Rate Contracts over 2 years 
Exchange Rate Contracts for less than one year 
Exchange Rate Contracts between one to two years 
Exchange Rate Contracts over 2 years 
 
 
Table (3) contains the grade codes according to Standard & Poor’s. These codes will 
be used in the text file. 
Table (3) 
Code Grade 
1 AAA 
2 AA+ 
3 AA 
4 AA- 
5 A+ 
6 A 
7 A- 
8 BBB+ 
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9 BBB 
10 BBB- 
11 BB+ 
12 BB 
13 BB- 
14 B+ 
15 B 
16 B- 
17 CCC+ 
18 CCC 
19 CCC- 
20 CC 
21 Unrated 
22 GCC 
 
Table (4)  
Bank Code Bank name Branch code Branch name 
1 
 

Qatar National Bank 1 Doha branches 
2 London branch 
3 Paris branch 
4 Ansbacher Group 

2 The Commercial Bank of Qatar 1 Doha branches 
3 Doha Bank 1 Doha branches 

2 New York branch 
3 Pakistan branch 

4 Qatar Islamic Bank 1 Doha branches 
5 Al Ahli Bank of Qatar 1 Doha branches 
6 Qatar International Islamic Bank 1 Doha branches 
10 International Bank of Qatar 1 Doha branches 
15 Qatar Industrial Development Bank 1 Doha branches 
17 Masraf Al-Rayan 1 Doha Branches 
18 Al-Khaliji Bank 1 Doha Branches 
 
Detailed instructions on how to fill data for each category in credit risk 
 
All the following details are related to table - CR01 in the appendix 
Category 1 (Sovereign / State / Central banks) 
For the “On Balance Sheet “, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Treasury & Bonds 
3- Central Banks 

 
Number of lines for this category in the text file: 2 
Line Format: 
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Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (5)), Loans, Treasury & 
Bonds, Central Banks, Off balance sheet items (see table (2)), Adjustment of CRM 
 
Table (5) 
Sub-Category Code Description 
101 Local currency 
102 Foreign currency 

 
 
Example 
CR01, 1, 1,101,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 1, 1,102,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 2 (Public Sector Entries (PSEs)) 
For the “On Balance Sheet “, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Bonds 

 
 
 
Table (6) 
Currency flag Description 
1 In local currency 
2 In foreign currency 
 
Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Secret Number (see note 1), Currency Flag (see table 
(6)), Grade Code (see table 3), Loans, Bonds, Off balance sheet items (see table 2), 
Adjustment of CRM 
 
Note 1: Take the secret numbers from risk system through QCB-Connect 
 
 
Example 
CR01, 2, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 2, 1, 320, 2, 4, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
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Category 3 (Other Sovereign /state /central banks) 
For “On Balance Sheet“, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Treasury & Bonds 
3- Central Banks 

 
Number of lines for this category in the text file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Country Code (see note 2), Currency Flag (see table 
(6)), Grade code (see table 3), Loans, Treasury & Bonds, Central Bank, Off balance 
sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Note2: Take the country code from placement of fund system through QCB-Connect 
 
Example 
CR01, 3, 1, BH, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 3, 1, BH, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
 
Category 4 (Multilateral Development Banks (MDBs)) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Due from banks and loans 
2- Securities 
3- Provisions 

The codes for multilateral development banks are shown in table (7) 
Table (7) 
Code Description Abbreviation 
 IBRD  البنك الدولي لالنشاء والتعمير 1
 IFC  مؤسسة التمویل الدولية 2
 ABD  البنك االسيوي للتنمية 3
 AFDB  بنك التنمية االفریقي 4
 EBRD  البنك االوروبي لالنشاء والتعمير 5
 EBI  بنك االستثمار االوروبي 6
 NIB  بنك االستثمار لدول الشمال 7
 CDB  بنك التنمية لدول الكاریبي 8
 IDB  البنك االسالمي للتنمية 9
 CEDB  بنك المجلس االوروبي للتنمية 10
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Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Bank Code (see table (7)), Deposits and Loans, 
Securities, Provisions, Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Banks in this category must be one of the banks shown in table (7) 
 
Example 
CR01, 4, 1, 1, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 4, 1, 4, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 5 (Banks) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Due from banks and loans 
2- Securities 
3- Provisions 

 
 
Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Bank Code (see note 3), Currency Flag (see table (6)), 
Grade (see table 3), Deposits and Loans, Securities, Provisions, Off balance sheet 
items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Note 3: Take the bank code from placement of funds system through QCB-Connect 
 
 
Example 
CR01, 5, 1, BH007, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 5, 1, BH007, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
 
Category 6 (Investment Firms) 
For “On Balance Sheet “, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Bonds 
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Number of lines for this category in the file: unlimited 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Secret Number (see note 1), Currency Flag (see table 
(6)), Grade Code (see table (3)), Loans, Bonds, Off balance sheet items (see table 2), 
Adjustment of CRM 
 
 
Example 
CR01, 6, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 6, 1, 320, 2, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 7 (Corporate) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Securities 
3- Deferred Income for Credit 

 
Number of lines for this category in the file: 5 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (8)), Loans, Securities, 
Deferred Income for Credit, Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of 
CRM 
 
For sub-category codes related to this category see Table (8)  
Table (8) 
Sub-Category Code Description 
701 AAA+ to AA- 
702 A+ to A- 
703 BBB+ to BB- 
704 Below BB- 
705 Unrated 
 
Example 
CR01, 7, 1,701,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,702,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,703,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,704,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,705,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
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Category 8 (Retail) 
For “On Balance Sheet”, there are no details. Banks will insert the “on balance 
sheet” as one value without details 
 
Number of lines for this category in the file: 4 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (9)), On balance sheet, 
Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
For sub-category codes related to this category see Table (9) 
Table (9) 
Sub-Category Code Description 
801 Personal Loans  Note 
802 Residential Mortgage Loans 
803 Commercial Real Estate Loans 
804 Other Retail Loans 
 
 
Example 
CR01, 8, 1,801,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,802,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,803,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,804,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
 
Category 9 (Past Dues (over 90 days)) 
For “On Balance Sheet”, banks will insert the following details: 

1- Loans 
2- Provision & interest suspense 
3- Deferred Income for Credit 

 
Number of lines for this category in the file: 3 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (10)), Loans, Provision & 
interest suspense, Deferred Income for Credit, Off balance sheet items (see table 2), 
Adjustment of CRM 
 
For sub-category codes related to this category see table (10)  
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Table (10) 
Sub-Category Code Description 
901 Specific Provision less than 20% 
902 Specific Provision more than 20% to 50% 
903 Specific Provision more than 50% 
 
Example 
CR01, 9, 1,901,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,902,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,903,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
 
Category 10 (Other Assets) 
For “On Balance Sheet”, there are no details. Banks will insert the “on balance 
sheet” as one value without details 
 
Number of lines for this category in the file: 3 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), Sub-Category Code (see table (11-a)), On balance sheet, 
Off balance sheet items (see table 2), Adjustment of CRM 
 
Table (11-a) 
Sub-Category Code Description 
1001 Cash on hand - local and foreign currency 
1002 Gold 
1003 Others 
1004 Cash items under collection / receivable funds Note 13 
 
Example 
CR01, 10, 1,1001,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 10, 1,1002,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 10, 1,1003,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
Category 11 (Total Trading Book) 
Banks will insert one value for this category 
Number of lines for this category in the file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Main Category code (see table (1)), 
branch code (see table (4)), total trading book 
Example 
CR01, 11, 1,999 
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Eligible Collateral used for Credit Risk 

 
See table – CR02 in the appendix 
Table (11-b) 
Collateral Code Description 
1 Cash 
2 CD's Issued by lending bank 
3 Debt Securities/Capital guaranteed Islamic Sukuks by State Of 

Qatar / GCC 
4 Guarantees Issued by State of Qatar/PSEs in State of Qatar/GCC 
5 Debt Securities Issued by other States (AAA to AA-) 
6 Debt Securities/Capital guaranteed Islamic Sukuks by banks or 

other entities(BBB) 
7 Short-Term Debt Securities(A-3/P-3) 
8 Guarantees issued by Sovereign Entities 
9 Guarantees issued by PSEs/Banks/Securities Firm Entities 
10 Guarantees issued by Other Entities 
11 Equity Stock listed in DSM 
12 Securities in Foreign Currency 
                                             
In this table the total of net amount for CRM purpose (see table CR02) should 
match total of Adjustment for credit risk mitigation column 4 of table 3 (exist in 
table 3- Credit Risk Mitigation). 
Number of lines for this part in the file: 12 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), branch code (see table (4)), Collateral 
Code (see table (Table (11-b))), Grade Code see table (Table (3), Amount 
 
Example 
CR02,1,1,2,2000 
CR02,1,2,3,2000 
CR02,1,3,1,2000 
CR02,1,4,5,2000 
CR02,1,5,7,2000 
CR02,1,6,20,2000 
CR02,1,7,6,2000 
CR02,1,8,3,2000 
CR02,1,9,3,2000 
CR02,1,10,3,2000 
CR02,1,11,3,2000 
CR02,1,12,3,2000 
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Market Risk 
 
 
Market risk is divided mainly into four parts: 

1- Part 1: Specific risk 
2- Part 2: General interest rate risk using the maturity method 
3- Part 3: Equity position 
4- Part 4: Foreign exchange risk 
5- Part 5: Treatment of Option 

 
 

Part 1: Specific risk rate 
 
See table – MR01 in the appendix 
 
Table (12) 
Category Code Description 
1 Sate of Qatar by local currency 
2 Government by local currency 
3 Government by foreign currency 
4 Qualifying 
5 Others 
 
Table (13) 
Period to Maturity Code Description 
1 No Value 
2 0 to 6 months 
3 6 to 24 months 
4 Over 24 months 
 
 

Table (14) 
Risk Rate Code Description 
1 No Value 
2 AAA to A- 
3 AAA to AA- 
4 A+ to BBB- 
5 AAA to BBB 
6 Others 
 

 



 -      -    
  المخاطر المصرفية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

              نسبة كفاية رأس المال                                                                                                       
  
 

  2008مارس/ البنوك                                                                                                       
  العاشرهالطبعة   

  
 

 )134(تابع ملحق 

Detailed instructions on how to fill data for each category in table (MR01) 
 
Category 1 (State of Qatar by Local Currency) 
 
Number of lines for this category in the text file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 1 
Possible values for Period to maturity code: 1 
Example: 
MR01, 1, 1, 1, 999 
 
Category 2 (Government by Local Currency) 
 
Number of lines for this category in the text file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 2 
Possible values for Period to maturity code: 1 
 
Example: 
MR01, 2, 2, 1, 999 
 
Category 3 (Government by Foreign Currency) 
Number of lines for this category in the file: 5 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
Possible values for Period to maturity code with respect to risk rate codes are shown 
in table (15) 
Table (15) 
Risk rate Period to maturity 
3 1 
4 2 
4 3 
4 4 
6 1 
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Example: 
MR01, 3, 3, 1, 999 
MR01, 3, 4, 2, 999 
MR01, 3, 4, 3, 999 
MR01, 3, 4, 4, 999 
MR01, 3, 6, 1, 999 
 
Category 4 (Qualifying) 
 
Number of lines for this category in the text file: 3 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 5 
Possible values for Period to maturity code: 2, 3, 4 
 
Example: 
MR01, 4, 5, 2, 999 
MR01, 4, 5, 3, 999 
MR01, 4, 5, 4, 999 
 
 
Category 5 (Others) 
 
Number of lines for this category in the file: 1 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (12)), Risk 
Rate Code (see table (14)), Period to maturity code (see table (13)), Position 
 
Possible values for risk rate code: 1 
Possible values for Period to maturity code: 1 
 
 
Example: 
MR01, 5, 1, 1, 999 
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Part2: General Interest rate risk using the maturity method 
 
See table (MR02) 
Table (16) 
Zone Code Description 
1 Zone 1 
2 Zone 2 
3 Zone 3 
Table (17) 
Time Band Code Description 
1 <= 1 month 
2 >1 – 3 months 
3 >3 – 6 months 
4 >6 – 12 months 
5 >1 – 2 years 
6 >1 – 1.9 years 
7 >2 – 3 years 
8 >1.9 – 2.8 years 
9 >3 – 4 years 
10 >2.8 – 3.6 years 
11 >4 – 5 years 
12 >3.6 – 4.3 years 
13 >5 – 7 years 
14 >4.3 – 5.7 years 
15 >7 – 10 years 
16 >5.7 – 7.3 years 
17 >7.3 – 9.3 years 
18 >10 – 15 years 
19 >9.3 – 10.6 years 
20 >10.6 – 12 years 
21 >15 – 20 years 
22 >12 – 20 years 
23 > 20 years 

 
Table (18) 

Coupon Type Code Description 
1 Cpn >= 3% 
2 Cpn < 3% 

 
Number of lines for this category in the file: 28 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Zone code (see table (16)), Coupon 
Type Code (see table (18)), Time Band code (see table (17)), Position Long, 
Position Short 
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To see the possible values for time band codes within the zone according to coupon 
type, look at table (19) 
 

Table (19) 
Zone Code Coupon Type Code  Time Band Code 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 3 
1 1 4 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 3 
1 2 4 
2 1 5 
2 1 7 
2 1 9 
2 2 6 
2 2 8 
2 2 10 
3 1 11 
3 1 13 
3 1 15 
3 1 18 
3 1 21 
3 1 23 
3 2 12 
3 2 14 
3 2 16 
3 2 17 
3 2 19 
3 2 20 
3 2 22 
3 2 23 

 
Example: 
MR02, 1, 1, 1, 999, 999 
MR02, 1, 1, 2, 999, 999 
MR02, 1, 1, 3, 999, 999 
MR02, 1, 1, 4, 999, 999 
MR02, 1, 2, 1, 999, 999 
MR02, 1, 2, 2, 999, 999 
MR02, 1, 2, 3, 999, 999 



 -      -    
  المخاطر المصرفية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

              نسبة كفاية رأس المال                                                                                                       
  
 

  2008مارس/ البنوك                                                                                                       
  العاشرهالطبعة   

  
 

 )134(تابع ملحق 

 
MR02, 1, 2, 4, 999, 999 
MR02, 2, 1, 5, 999, 999 
MR02, 2, 1, 7, 999, 999 
MR02, 2, 1, 9, 999, 999 
MR02, 2, 2, 6, 999, 999 
MR02, 2, 2, 8, 999, 999 
MR02, 2, 2, 10,999, 999 
MR02, 3,1, 11, 999, 999 
MR02, 3,1, 13, 999, 999 
MR02, 3,1, 15, 999, 999 
MR02, 3,1, 18, 999, 999 
MR02, 3,1, 21, 999, 999 
MR02, 3,1, 23, 999, 999 
MR02, 3,2, 12, 999, 999 
MR02, 3,2, 14, 999, 999 
MR02, 3,2, 16, 999, 999 
MR02, 3,2, 17, 999, 999 
MR02, 3,2, 19, 999, 999 
MR02, 3,2, 20, 999, 999 
MR02, 3,2, 22, 999, 999 
MR02, 3,2, 23, 999, 999 
 

Part 3: Equity Position Risk 
 

See table (MR03) 
 

Table (20)  
Category Code Description 
1 Specific Risk 
2 General Risk 

 
Number of lines for this part in the text file: 2 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (20)), Position 
 
Example 
MR03, 1,999 
MR03, 2,999 
 



 -      -    
  المخاطر المصرفية                                                               الجداول والنماذج وتعليمات تعبئتها -عشر الثانيالباب 

              نسبة كفاية رأس المال                                                                                                       
  
 

  2008مارس/ البنوك                                                                                                       
  العاشرهالطبعة   

  
 

 )134(تابع ملحق 

Part 4: Foreign Exchange Risk 
 
See table (MR04) 
Table (21) 
Currency Code Description 
1 QAR 
2 USD 
3 Euro 
4 Pds. Stg. 
5 Jap. Yen 
6 All others 
7 Gold 
 
Table (22-a) 
Position type Description 
1 Short 
2 Long 
3 No value 

 
 
Number of lines for this part in the text file: 5 
Line Format: 
Values should be inserted only for currency code between 3 and 7 
Line format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Currency code (see table (21)), position 
type (see table 22-a), position 
 
Example 
MR04, 3, 1, 999 
MR04, 4, 2, 999 
MR04, 5, 2, 999 
MR04, 6, 1, 999 
MR04, 7, 3, 999 
 

Part 5: Treatment of Option 
 

See table (MR05) 
Table (22-b)  

Category Code Description 
1 Long cash & long put or short cash & long 

call  
2 General Risk 
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Number of lines for this part in the text file: 2 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (22-b)), 
Position 
 
Example 
MR05, 1,999 
MR05, 2,999 
 

Operational Risk 
 

See table (OR01)    
Table (23)  
Category Code Description 
1 Net Operational Income  (Canceled) 
2 (Profits)/ Losses from Sale of Investment (Canceled) 
3 Net profit 
4 Add Provisions & Contingences 
5 Add Operating Expenses 
6 Less Realized profits / losses sale in HTM category 
7 Less Extraordinary or irregular items of income 
8 Less Income derived from insurance 
9 Less Any collection from previously written-off income 

derived from disposal of real estate etc during the year 
under reference 

 
 
Number of lines for this part in the text file: 7 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Category code (see table (23)), Income 
Example 
OR01, 3,999 
OR01, 4,999 
OR01, 5,999 
OR01, 6,-999 
OR01, 7,-999 
OR01, 8,-999 
OR01, 9,-999 
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Eligible Capital 

See table (EC01) 
Table (24)  Tier I 
Category Code Description 
1 Paid-up Share Capital 
2 Legal Reserve 
3 General Reserve 
4 Retained Earnings 

5 Treasury Shares 
6 Goodwill 
7 Interim cumulative losses 
8 Significant minority investments in financial entities 
9 Significant minority or majority investment in commercial entities 
10 Reciprocal cross holding of bank capital 
11 Investment in Insurance subsidiaries 
 
Table (25)  Tier II 
Category Code Description 
1 Undisclosed Reserves   (Canceled) 
2 Fair Value Reserve 
3 Asset Revaluation Reserve 
4 General Provisions /General Loan Loss Reserves (Canceled) 
5 Preference Shares (Canceled) 
6 Subordinated Debt (over 5 years) 
7 Risk Reserve 
8 Negative FV Adjustment 
9 Significant minority investments in financial entities 
10 Subordinated Debt for Market Risk Purposes (max 2 years) 
11 Significant minority or majority investment in commercial entities 
12 Investment in Insurance subsidiaries 

 
 

Table (26) Tier III 
Category Code Description 
1 Subordinated Debt for Market Risk Purposes (max 2 years) 
 
Table (27) 
Tier Number Description 
251 Tier I 
252 Tier II 
253 Tier III 
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Number of lines for this part in the text file:21 
Line Format: 
Table code (see table A-1 in the appendix), Tier Number (table (27)), Category code 
(see tables (24, 25, 26)), Amount 
Example 
EC01, 251,1,999 
EC01, 251,2,999 
EC01, 251,3,999 
EC01, 251,4,999 
EC01, 251,5,-999 
EC01, 251,6,-999 
EC01, 251,7,-999 
EC01, 251,8,-999 
EC01, 251,9,-999 
EC01, 251,10,-999 
EC01, 251,11,-999 
EC01, 252,2,999 
EC01, 252,3,999 
EC01, 252,6,999 
EC01, 252,7,999 
EC01, 252,8,-999 
EC01, 252,9,-999 
EC01, 252,10-,999 
EC01, 252,11,-999 
EC01, 252,12,-999 
EC01, 253,1,999 
 

File header and footer 
 
The file will have one line for the header and one line for the footer. 
The first line in the file will be the header 
The last line in the file will be the footer 
 
Header line format: 
Header tag (HD), file ID, bank code, year, month 
Example 
HD, CAD01, 1, 2007, 12 
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Footer format: 
Footer tag (FT), end of file tag 
Example 
FT, EOF 
 
 
Below is a complete example for all the above entries 
 
Full Example 
 
HD, CAD01, 1, 2007, 12 
CR01, 1, 1,101,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 1, 1,102,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 2, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 2, 1, 320, 2, 4, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 3, 1, BH, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 3, 1, BH, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
777 
CR01, 4, 1, 1, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 4, 1, 4, 999,999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 5, 1, BH007, 1, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 5, 1, BH007, 2, 3, 999,999, 999, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 888, 
888, 888, 777 
CR01, 6, 1, 320, 1, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 6, 1, 320, 2, 3, 999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,701,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,702,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,703,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,704,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 7, 1,705,999,999,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,801,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,802,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,803,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,804,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,901,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,902,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 9, 1,903,999, 999, 999, 888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 8, 1,1001,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
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CR01, 10, 1,1002,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 10, 1,1003,999,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,888,777 
CR01, 11, 1,999 
MR01, 1, 1, 1, 999 
MR01, 2, 2, 1, 999 
MR01, 3, 3, 1, 999 
MR01, 3, 4, 2, 999 
MR01, 3, 4, 3, 999 
MR01, 3, 4, 4, 999 
MR01, 3, 6, 1, 999 
MR01, 4, 5, 2, 999 
MR01, 4, 5, 3, 999 
MR01, 4, 5, 4, 999 
MR01, 5, 1, 1, 999 
MR02, 1, 1, 1, 999, 999 
MR02, 1, 1, 2, 999, 999 
MR02, 1, 1, 3, 999, 999 
MR02, 1, 1, 4, 999, 999 
MR02, 1, 2, 1, 999, 999 
MR02, 1, 2, 2, 999, 999 
MR02, 1, 2, 3, 999, 999 
MR02, 1, 2, 4, 999, 999 
MR02, 2, 1, 5, 999, 999 
MR02, 2, 1, 7, 999, 999 
MR02, 2, 1, 9, 999, 999 
MR02, 2, 2, 6, 999, 999 
MR02, 2, 2, 8, 999, 999 
MR02, 2, 2, 10,999, 999 
MR02, 3,1, 11, 999, 999 
MR02, 3,1, 13, 999, 999 
MR02, 3,1, 15, 999, 999 
MR02, 3,1, 18, 999, 999 
MR02, 3,1, 21, 999, 999 
MR02, 3,1, 23, 999, 999 
MR02, 3,2, 12, 999, 999 
MR02, 3,2, 14, 999, 999 
MR02, 3,2, 16, 999, 999 
MR02, 3,2, 17, 999, 999 
MR02, 3,2, 19, 999, 999 
MR02, 3,2, 20, 999, 999 
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MR02, 3,2, 22, 999, 999 
MR02, 3,2, 23, 999, 999 
MR03, 1,999 
MR03, 2,999 
MR04, 3, 1, 999 
MR04, 4, 2, 999 
MR04, 5, 2, 999 
MR04, 6, 1, 999 
MR04, 7, 3, 999 
OR01, 3,999 
OR01, 4,999 
OR01, 5,999 
OR01, -6,999 
OR01, -7,999 
OR01, -8,999 
OR01, -9,999 
EC01, 251,1,999 
EC01, 251,2,999 
EC01, 251,3,999 
EC01, 251,4,999 
EC01, 251,-5,999 
EC01, 251,-6,999 
EC01, 251,-7,999 
EC01, 251,-8,999 
EC01, 251,-9,999 
EC01, 251,-10,999 
EC01, 251,-11,999 
EC01, 252,2,999 
EC01, 252,3,999 
EC01, 252,6,999 
EC01, 252,7,999 
EC01, 252,8,-999 
EC01, 252,9,-999 
EC01, 252,10,-999 
EC01, 252,11,-999 
EC01, 252,12,-999 
EC01, 253,1,999 
CR02,1,1,2,2000 
CR02,1,2,3,2000 
CR02,1,3,1,2000 
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CR02,1,4,5,2000 
CR02,1,5,7,2000 
CR02,1,6,20,2000 
CR02,1,7,6,2000 
CR02,1,8,3,2000 
CR02,1,9,3,2000 
CR02,1,10,3,2000 
CR02,1,11,3,2000 
CR02,1,12,3,2000 
MR05,1,84327  
MR05,2,8000 
FT, EOF 
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Appendix 

 
Table A-1 
 
Related to Table code Table description 
Credit Risk CR01 

CR02 
- Input Sheet 
- Eligible Collateral used for Credit Risk 

Market Risk MR01 
MR02 
MR03 
MR04 
MR05 

- Specific Risk  
- General Interest Rate Risk Using  Maturity methods 
-  Equity Position Risk  
- Foreign Exchange 
- Treatment of Option 

Operational Risk OR01 - Operational Risk Capital Charge 
Eligible Capital EC01 - Eligible Capital 
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Credit Risk 
Table CR01 – Input Sheet 

Asset Categories for Credit 
Risk 

On 
Balance 

Sheet 
Off Balance Sheet - Actual Outstanding Note 1 Adjust

ment 
for 

Credit 
Risk 

Mitigati
on 

(CRM) 
Notes 
1,2&3

Actual 
Outstan

ding 

Undra
wn 

Commit
ment Doc

. 
LC

s 

Bid / 
Perfo
rma-
nce 

Bond
s 

Oth
er 
Gu
ara
nte
es

Interest Rate 
Contracts 

Exchange Rate 
Contracts 

Note 1 

less 
tha
n 1 
yea
r 

ove
r 1 
yea
r 

less 
tha
n 1 
yea
r 

> 1 
year 
and 
<2 

years

p.a. on 
each 

additio
nal year

less 
than 

1 
year 

> 1 year 
and <2 
years 

p.a. on 
each 

additio
nal year

1. State of Qatar / Central
Bank  Note 2 

             

 Local Currency              
 Foreign Currency              
Total State of Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
2. Public Sector Entities
(PSEs) Note3 

             

PSEs in Qatar & GCC              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
Below B-              
Unrated              
Total Domestic PSEs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
3. Other Sovereign / State /
Central Banks 

             

AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
Below B-              
Unrated              
Total Other Sovereign 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
4. Multilateral Development
Banks (MDBs) 

             

  Note 4              
Total MDBs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
5.  Banks Note 5              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
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Below B-              
Unrated              
Total Banks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
6. Investment Firms              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BBB-              
BB+ to B-              
Below B-              
Unrated              
Total Investment Firms 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
7.  Corporate Note 6              
AAA to AA-              
A+ to A-              
BBB+ to BB-              
Below BB-              
Unrated              
Total Corporate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
8. Retail              
a. Personal Loans  Note 7              
b. Residential Mortgage
Loans Note 8 

             

c. Commercial Real Estate
Loans Note 9 

             

d. Other Retail Note 10              
Total Retail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
9. Past dues (over 90 days)
Note 11 

             

Specific Provision less than
20% 

             

Specific Provision more
than 20% to 50% 

             

Specific Provision more
than 50% 

             

Total Past Due 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
10. Other Assets              
a. Cash on hand - local and 
foreign currency 

 
  

 
        

 

b. Gold  Note 12              
c. Cash items under collection
/ receivable funds Note 13 

 
  

 
        

 

d. Others Note 14              
Total Other Assets 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               
TOTAL BANKING BOOK  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TOTAL TRADING BOOK
Note 15 

 
            

               
TOTAL ASSETS Note 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table CR02 – Eligible Collateral used for Credit Risk 
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Market Risk 
 

Type of Collateral (Note 1) 
Eligible 
Ratings Amount Haircut 

Net Amount for 
CRM Purpose 

(Note 2) 

Remarks (as 
reflected in 

balance sheet   
(Note 3) 

            
Cash        
CD's issued by lending bank        
Debt Securities/Capital guaranteed 
Islamic Sukuks by State of Qatar / 
GCC        
Guarantees issued by State of 
Qatar/PSEs in State of Qatar/GCC        
Debt Securities issued by other States 
(AAA to AA-)   20%    
Debt Securities/Capital guaranteed 
Islamic Sukuks by banks or other 
entities (BBB)   20%    
Short-Term Debt Securities           (A-
3/P-3)   20%    
Guarantees issued by:    20%    
Sovereign Entities   20%    
PSEs/Banks/Securities Firm   20%    
Other entities   20%    
Equity Stock listed in DSM   60%    
Securities in foreign currency     20%     
      
      
Note- 1: Details on Eligible credit risk mitigants given in Chapter 5 
Note-2: The Net amount should be used in the column for Adjustment for CRM in Table 3 
Note - 3: The Amount corresponding in the balance sheet should be indicated as remarks 
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Table MR01 - Specific Risk 
 
 

  
Risk 

Rating
Period to 
Maturity Position Risk Weight Capital 

Charge
State of Qater 

by local currency      0.00% 0
Government by 

local currency AAA to A-  0.00% 0

Government by 
foreign currency 

AAA to AA-  0.00% 0

A+ to 
BBB- 

0 to 6 months  0.25% 0
6 to 24 months  1.00% 0
over 24 months  1.60% 0

Others  8.00% 0

Qualifying AAA to 
BBB 

0 to 6 months  0.25% 0
6 to 24 months  1.00% 0
over 24 months  1.60% 0

Others      8.00% 0
Total 0    

        I. Total Specific Capital Charge 0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table MR02 - GENERAL INTEREST RATE RISK USING THE MATURITY METHOD 
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Zone Maturity band Individual net 
positions 

Weighti
ng 

factor
 Weighted net 

positions  By Band By Zone Between Zones 

  Cpn >=3% Cpn <3% Long Short    Long  Short 
Matche

d 
Unmatc

hed 
Matche

d 
Unmatche

d Matched Matched

A     D E F 
 G 

(DxF) 
 H 

(ExF) I J K L M N 

                            

1 <= 1 mth <= 1 mth     0.00% 0 0 0 0         

    >1-3 mths >1-3 mths     0.20% 0 0 0 0 40% X1     

  >3-6 mths >3-6 mths     0.40% 0 0 0 0 0 0     

  >6-12 mths >6-12 mths     0.70% 0 0 0 0         

                Short 0         

                Long 0     40%  

                        0   

2 >1-2 yrs >1-1.9 yrs     1.25% 0 0 0 0 30% X2 Y1 100%

  >2-3 yrs >1.9-2.8 yrs     1.75% 0 0 0 0 0 0   0 

  >3-4 yrs >2.8-3.6 yrs     2.25% 0 0 0 0       Y3 

                Short 0         

                Long 0     40%  

                        0   

3 >4-5 yrs >3.6-4.3 yrs     2.75% 0 0 0 0     Y2   

  >5-7 yrs >4.3-5.7 yrs     3.25% 0 0 0 0         

  >7-10 yrs >5.7-7.3 yrs     3.75% 0 0 0 0         

  >10-15 yrs >7.3-9.3 yrs     4.50% 0 0 0 0         

  >15-20 yrs >9.3-10.6 yrs     5.25% 0 0 0 0         

  >20 yrs >10.6-12 yrs     6.00% 0 0 0 0 30% X3     

    >12-20 yrs     8.00% 0 0 0 0 0 0     

    >20 yrs     12.50% 0 0 0 0         

                Short 0         

                Long 0         

                            

  Total   0 0       0 10%   0 100%   

                            

  

General 
market risk 
charge is     0 

I49*10%+K27*40%+(K33+K44)*30%+(M31+M37)*40%+L49*1
00%+N33*100%     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table MR03 - Equity Position Risk  
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Risk Type Position Risk 
Weight 

Capital 
Charge

I. Specific Risk  8% 0
II. General Risk  8% 0

 
 
 
Table MR04 - Foreign Exchange 
 

Foreign 
Currency Position Short Long 

Greater 
short/ 
long 

Capital 
Charge

Euro         
Pds. Stg.         
Jap. Yen         
All Others         
    0 0     
Gold Note 9       0 0
 
 
Table MR05 - Treatment of Options 
 
  Treatment of Options - Note 10 
  Capital Charge to be computed by banks 
    
    
  Position Capital Charge 
    

1 
Long cash & Long put or Short Cash 
& Long call*   

2 Long call or Long put**   
3 Total Options capital charge 0 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Operational Risk 
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Table OR01 - Operational Risk Capital Charge 
 
Operational Risk (Cancelled Table) 

Gross Income Years 3 Year Average 
Gross Income 2002 2003 2004 

Net Operational Income*    0 

(Profits)/Losses from Sale of Investment **    0 

Total 0 0 0 0 

Total Operational Risk Capital Charge     0
 

 
Operational Risk (New Table) 

Sl.No Details of Gross Income Year 3 Year 2 Last Year 
3 yrs 
Average GI 

            
1 Net Profit          
2 Add Provisions & Contingencies      
3 Add Operating Expenses      

4 
Less Realised profits / losses from sale in 
HTM category           

5 
Less Extraordinary or irregular items of 
income      

6 Less Income derived from Insurance      

7 

Less Any collection from previously written-off 
loans or income derived from disposal of real 
estate etc during the year under reference         

8 TOTAL GI 0 0 0 0.00
9 Operational Risk Capital        0.00

 
 
Note: 
-GI is to be computed gross of any provisions, gross of operating profits, less realised profits / 
losses from sale of securities from HTM category, extraordinary / irregular items of income 
and income derived from insurance.   
The above template is based on the definition of Gross Income = Net Profit (+) Provisions & 
Contingencies (+) Operating Expenses (-) Realized Profit / losses from sale of securities from 
HTM category (-) Extraordinary or irregular items of income (-) income from insurance activities 
(-) collections of previously written-off loans (-) income from disposal of items of real estate 
etc. 
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Eligible Capital 
 
Table EC01 – 
 
Table 6.a. Eligible Capital (Cancelled Table) 
 

Capital Elements Amounts 

Paid-up Share Capital  

Legal Reserve  

General Reserve  

Retained Earnings  

Total Tier I Capital 0

   

Undisclosed Reserves  

Fair Value Reserve   

Asset Revaluation Reserve  

General Provisons/General Loan Loss Reserves  

Preference Shares  

Subordinated Debt (over 5 years)  

Total Tier II Capital 0

   

Subordinated Debt for Market Risk Purposes (max 2 years)  

Total Tier III Capital 0

   

Total Eligible Capital 0
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Table 6.b. - Total Risk Weghted Assets (Cancelled Table) 
 

Risk Elements Capital Charge Multiple 

Risk 
Weighted 

Asset 

Credit Risk 0 1.0  0  

    

Market Risk 0 12.5  0  

    

Operational Risk 0 12.5  0  

    

Total Risk Weighted Assets 0  

CAPITAL ADEQUACY RATIO #DIV/0! 
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Table 7.a. . Eligible Capital  (New Table) 
 

Capital Elements     Eligible Amount 
        
Core Tier I Capital       
Paid-up share Capital     
Legal Reserve      
General Reserve     

Retained Earning     

Total Tier I capital      [A]     
Deductions from Tier I       
Treasury Shares     
Goodwill     
Interim cumulative losses     
Note 1       
Significant minority investments in 
financial entities     

Significant minority or majority investment 
in commercial entities     
Reciprocal cross holding of bank capital     

Investment in Insurance subsidiaries     

Total Deductions        [B]     

Eligible Tier I capital C=A-B     
      

Tier II Capital  Actual Amount % Applicable Eligible Amount  
Fair value adjustments [Max to 45% of 
+FV]     
Asst Revaluation Reserve [Max of 45%]     
Risk Reserve [Max of 1.25% of total 
RWA]     

Subordinated Debt [Max to 50% of Tier I]     

Total Tier II capital [D]     
Deduction       
Negative FV Adjustments     
Note 2       
Significant minority investments in 
financial entities     

Significant minority or majority investment 
in commercial entities     
Reciprocal cross holding of bank capital     
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Investment in Insurance subsidiaries     

Total Deductions [E]     

Eligible Tier II Capital F = D - E     

Tier III Capital [G]     

Total Eligible capital = TEC =C+F+G     0 
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Table 7.b. Total Risk Weighted Assets (New Table) 

Risk Elements Capital Charge Multiple 

Risk Weighted 

Assets 

Credit Risk 0 1 0 

Market Risk 0 10 0 

Operational Risk 0.00 10 0 

 Total Risk Weighted Assets [TRWA] 0 

CORE CAPITAL ADEQUACY RATIO [TIER I / TRWA #DIV/0! 

CAPITAL ADEQUACY RATIO [TEC / TRWA] #DIV/0! 

    

Items below Note 1 & 2  pertain to Scope of Application under Basel II implementation as given in Chapter 2 

Deduction pursuant to this section will be 50% from Tier I and 50% from Tier II. Whenever, Tier II capital 

is insufficient for such deduction, pursuant to this section, shortfall in Tier II may be deducted from Tier I. 
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