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 الثامنالفصل 
 

 

 والحسابات الختامية البيانات المالية
 أوالً : البيان الشهري للموجودات والمطلوبات

 

 والحسابات الختامية
 

 -البيان الشهري للموجودات والمطلوبات: -1
 

 : *الشهريالمالي البيان  1/1
 

وسرعات من أجل تطوير وتفعيل الرقابة المكتبية للمصرر  المركر ي ىلرل الب رول وىلرل الت

الداخلية والخارجية لها فري وروت تعليمرات ااشررا  مجمر  ىلرل الب رل وفروىره وشرركاته 

تقرر اىتمراد البيران المرالي الشرهري الجديرد الروي تجدو ره ىلرل ، التابعة داخل وخارج قطر 

 ( QCB PORTAL – BALANCE SHEET – NEW BALANCE SHEET) الموق  االلكترو ي

 . بيان المالي الشهري السابقمن الوولل للعمل به بدالً 

 االلكترو ي المشار إليه من التالي : وق ويتكون البيان المالي الشهري ىلل الم 

  والب ررود خررارج المركرر  المررالي –المطلوبررات  –المي ا يررة الشررهرية : الموجررودات  

 . (26)ملحق  قائمة الدخلو

 (101( إلل ملحق )26من ملحق ) الجداول التفصيلية والتحليلية لب ود المي ا ية . 

 (101ملحق ) تعليمات تعبئة المي ا ية الشهرية . 

 يجب ىلل الب ول وو  البيان الشهري موو  الت فيو وولل بااللت ام بالخطوات التالية : 

دراسة ب ود المي ا ية والجداول المرفقة وتعليمات التعبئة مرن أجرل تفهرم طبيعرة كرل ب رد  .أ

لب ررل فرري االستفسررار ىررن أي معلومررات يمكررن لرره وكيفيررة تعبئترره ، وفرري حالررة ر بررة ا

 . 110/6002االتصال بموظفي المصر  المرك ي المبي ة أسمائهم في التعميم 

تهيئررة ال ظررام المررالي فرري الب ررل وفروىرره وشررركاته التابعررة داخررل وخررارج قطررر لتلبيررة  .ب

 متطلبررات تعبئررة البيرران المررالي الشررهري وجميرر  مرفقاترره وفقرراً للمواىيررد المحرردد  فرري

 تعليمات التعبئة . 

 

 
)جمي  الب ول( ىدل ليتوافق م  تعليمات البيان الشهري حسب التعميمين  60/16/6002تاريخ  110/6002تعميم * 

 .  40/6016و  45/6016
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 :الشهري  المالي تطبيق البيان 1/6

 الشهري * المالي التعليمات الف ية الخاصة بالبيان .أ

( مرفقره CDتم إرسال التعليمرات الف يرة الخاصرة بالبيران الشرهري ىلرل أسرطوا ة مدمجرة )

 . 6/2/6010تاريخ  45/6010بالتعميم 

 -: جمي  الب ول االلت ام بالتالي** ىلل .ب

ويد المصر  المرك ي بالمل  االلكترو ري الخراب بالبيران المرالي الشرهري والجرداول ت 

 : المرفقة به شهرياً وفقاً لما يلي

 الب ول الوط ية : (1)

 المرحلة األولل :

 -ترد هوه البيا ات شهرياً في موىد أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي وتشمل :

 طر .البيان المالي للب ل وجمي  فروىه داخل ق

 المرحلة الثا ية :

ترررد هرروه البيا ررات شررهرياً فرري موىررد أقصرراه اليرروم الثررا ي ىشررر مررن الشررهر التررالي   

  -وتشمل :

  بيان مرالي لكرل فررا خرارج قطرر )بيران واحرد لكرل بلرد مر  فصرل التقليردي ىرن

 ااسالمي( .

 . بيان مالي مجم  للفروا خارج قطر 

 بال سبة للب ول التقليدية التري لهرا  بيان مالي مجم  للفروا ااسالمية خارج قطر

 فروا إسالمية .

 . بيان مالي مجم  للب ل وفروىه داخل وخارج قطر 

 المرحلة الثالثة :

ترد هوه البيا ات شهرياً في موىد أقصاه اليوم الخامس والعشرون من الشرهر الترالي 

 -وتشمل :

 

 . بيان مالي لكل شركة تابعة داخل قطر 

 للموجودات والمطلوبات توافق م  تعليمات البيان المالي)جمي  الب ول(  ىدل لي 6/2/6010تاريخ  45/6010*تعميم 
 )جمي  الب ول( ىدل ليتوافق م  تعليمات البيان المالي للموجودات والمطلوبات  66/2/6010تاريخ  20/6010تعميم  **

مالحظة : تقرر إيقا  العمل ب ظام البيان المالي الشهري السابق وجمي  مرفقاته ، وآخر بيا ات ي ود المصر  بها هي بيا ات يوليو 
 6/1/6016اريخ ت 45/6016وولل حسب التعميم  6016
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  تابعة داخل قطر .بيان مالي لكل شركة 

  بيان مالي مجم  لمجموىة الب رل داخرل قطرر )الب رل وفروىره وشرركاته التابعرة

 بالداخل( .

 . بيان مالي لكل شركة تابعة خارج قطر 

  بيان مالي مجم  لمجموىة الب ل خارج قطر )للفروا والشركات التابعرة خرارج

 قطر( .

 . بيان مالي مجم  لمجموىة الب ل داخل وخارج قطر 

 ا الب ول األج بية :فرو (6)

   ت ويد المصر  بالمل  االلكترو ي الخاب بالبيران المرالي الشرهري للب رل وجمير

فروىه داخل قطر والجداول المرفقة به شهرياً ىلل أن ترد هوه البيا ات في موىرد 

 . أقصاه اليوم الثامن من الشهر التالي

لروب إىرداده مرن الب رل وفروىره * تم إدخال بعض التعديالت ىلل البيان المالي الشرهري المط .ج

داخررل دولررة قطررر حيررف تررم إوررافة ىمررود فرري وجرره المي ا يررة وفرري بعررض الجررداول التفصرريلية 

يووح األرصد  لدى دول االتحاد ال قدي الخليجي والروي يورم حاليراً بخرال  دولرة قطرر كرل 

لرر  مررن السررعودية ، الكويررت والبحرررين . كمررا تررم أيورراً إدخررال تعررديل ىلررل آليررة إرسررال الم

االلكترو ي حيف تم تج ئرة الملر  إلرل ثالثرة ملفرات ترسرل ىلرل ثرالف مراحرل . يحتروي كرل 

 مل  ىلل مستويات تجمي  تختل  ىن المل  اآلخر يتم التعامل م  كل مل  بشكل مستقل .

مرررن التعليمرررات الف يرررة  ( تتورررمن ال سرررخة الجديرررد CDوقرررد ترررم إرسرررال أسرررطوا ة مدمجرررة )

أشرررر ا إليهرررا وقرررد ترررم تظليلهرررا بررراللون األصرررفر لسرررهولة  التعرررديالت التررري والتررري تحررروي

 الوصول إليها .

 وىليه يتوجب ىلل جمي  الب ول البدت فوراً بإجرات هوه التعديالت .

 -:رفقة م  البيان المالي الشهري **الجداول الشهرية الم .د

 إلرررل 121مرررن يجرررب ىلرررل جميررر  الب رررول تعبئرررة الجرررداول المرفقرررة طيررره مالحرررق رقرررم 

المررررالي الشررررهري وت ويررررد المصررررر  شررررهرياً والمتعلقررررة برررربعض ب ررررود البيرررران  121

 )جمي  الب ول( أجري التعديل ىليه ليتوافق م  تعليمات البيان الشهري للموجودات والمطلوبات   2/1/6011تاريخ  1/6011* تعميم 
 )جمي  الب ول(   62/4/6016تاريخ  51/6016تعميم  **
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المركرر ي بهررا فرري المواىيررد المحرردد  فرري مراحررل ت ويررد المصررر  بالبيرران الشررهري 

 ( .550( صفحة )ب1/6كما هي مووحة في الفقر  )

 -الحسابات الختامية : -6

 -المعايير المحاسبية الدولية : 6/1 

ة والمتخصصررررة االلترررر ام بالمعررررايير الدوليررررة للتقررررارير ىلررررل جميرررر  الب ررررول التجاريرررر

 -المالية ى د إىداد البيا ات المالية والحسابات الختامية م  مراىا  ما يلي :

لتقيررريم محفظرررة القرررروض والسرررلفيات يسرررتمر العمرررل بتعليمرررات مصرررر  قطرررر  6/1/1

المركرررر ي الخاصررررة بتصرررر ي  الررررديون والمخصصررررات ، ويتوجررررب ىلررررل كررررل 

لكرررل مرررن تعليمرررات مصرررر  وفقررراً مخصصرررات مقابرررل الرررديون ب رررل احتسررراب ال

 لكرررل ديرررن ىلرررل حرررده 62قطرررر المركررر ي ووفقررراً لمتطلبرررات المعيرررار الررردولي 

ىلررررررل أن تلترررررر م الب ررررررول بالمخصصررررررات المعتمررررررد  مررررررن مصررررررر  قطررررررر 

 المرك ي في  هاية كل ىام كحد أد ل.

 ط( .المالية )إلل الب ول التجارية فقتص ي  وتقييم االستثمارات * 6/1/6

تصررر   االسرررتثمارات الماليرررة حسرررب الفئرررات التررري حرررددها المعيرررار الررردولي  6/1/6/1

 -( المعدل إلل ثالف فئات ىلل الوجه التالي :62رقم )
 

ة استثمارات للمتاجر  أو المص ف (أ)

 ى د  شأتها بالقيمة العــــادلة مـــن 

 

Held At Fair Value Through P/L 

 خالل حساب األرباح والخسائر .

 Available for sale )ب( استثمارات متاحه للبي   

 

 Held to maturity استثمارات محتفظ بها لالستحقاق)ج( 
 

 

  يمكن للب ول تص ي  أي استثمارات مالية جديد  لديها م ـو الــــبداية ســـوات **6/1/6/6

 

 

 

 

 

  16/6011فقط للب ول التجارية حسب التعميم  6/1/6* الفقر  
  541صفحة  6/5ي ب د يالحظ ما ورد ف*
  15/5/6001تاريخ  41/6001التعميم  *

بالصفحات والتعليمات والجداول  (426( صفحة )1الوارد بالب د )[المالحظة : فيما يتعلق )بالبيان الشهري للب ول ااسالمية( 
حسب  6016هر يو يو تقرر إلغاته م  الجداول اىتباراً من ش ]6011( من كتاب تعليمات الب ول حتل  وفمبر 114-126)

  62/2/6016تاريخ  40/6016التعميم 
 )إلل جمي  الب ول( 2/4/6002تاريخ  66/6002** تعميم 
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المعيرار  يحرددهالمالية التي اداخل أو خارج قطر وفقاً لفئات تص ي  االستثمارات 

( والتعررديالت الالحقررة مرر  اابقررات ىلررل تصرر ي  االسررتثمارات 62الرردولي رقررم )

الماليرررة القائمرررة وقرررت صررردور هررروا التعمررريم، ىلرررل أ ررره ال يجرررو  للب رررول تحويرررل 

ر  ـاالستثمارات من فئة الل أخرى إال في حالة وجود مبررات قوية يقبلها المص

بر برة الب رل ب أال تتعلـرـق هروه المبـرـررات ويوافق ىليها مسبقاً، ويجر ي ــالمرك

في التأثير ىلل  ترائ  أىمرال السر ة الماليرة أو الترأثير ىلرل قيراس الت امره بال سرب 

 .والسقو  ااشرافية

كررل يمررة العادلررة لالسررتثمارات بمررا ال يجرراو   هايررة قيررتم قيرراس وتسررجيل وتحررديف ال* 6/1/6/6

ائ  التقييم وفقاً لولل في حساب الردخل وتسجيل  ت شهر، وولل لكل استثمار ىلل حده

 أو حساب احتياطي القيمة العادلة حسب متطلبات المعيار ويراىل في ولل مايلي:

االسررتثمارات المدرجررة باألسررواق تقرروم بسررعر السرروق فرري آخررر يرروم تررداول بالشررهر  .أ

 حسب متوسط السعر في ولل اليوم أو السعر األكثر تحوطاً حسب ر بة الب ل.

ت  ير المدرجة باألسواق تقروم بالتكلفرة مر  التحروط ألي خسرائر وال االستثمارا .ب

يجو  تسجيل أي  ياد  في قيمة االستثمار مالم يتوفر لدى الب ل مؤشرراً موثوقراً 

 لـهـوه االستثـمـارات  ةـادلـعـدير القيمة الـي تقـــبه يمكن االىتماد ىليه ف

فعلية في السوق ىلل  تشراووي حصر ولل في االسترشاد بأحدف معامالت بي  

أسرراس تجرراري بررين أطرررا  را بررة ل التقيرريم تكررون ىلررل حرراألدا  االسررتثمارية م

 ة وال تربطها ىالقة يمكن أن تؤثر ىلل آلية تحديد السعر.ومطلع

وحررداتها فرري  درجمرروالمحررافظ االسررتثمارية  يررر ال االسررتثمارات فرري الصرر اديقج. 

المقرررر  للتخررارج مررن الصرر دوق أو  األسررواق تقرراس القيمررة العادلررة لهررا بالقيمررة

 المحفظة في وقت التقييم.

  . 2/4/6002يعمل بهوه التعليمات اىتباراً من تاريخه 

تسررجل  تررائ  تقيرريم االسررتثمارات الماليررة المتاحررة للبيرر  فرري حسرراب احتيرراطي  6/1/6/5

 رد ل ىــدل، ويراىــ( المع62م )ــالقيمة العادلة حسب متطلبات المعيار الدولي رق

  )إلل جمي  الب ول( 2/4/6002تاريخ  66/6002التعميم * 
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للتو ير  ىلرل المسراهمين مرا يعرادل  ةتو ي  األرباح أن يخصرم مرن األربراح القابلر

                             .ةستثمار في احتياطي القيمة العادللكل ا ةالمسجل ةمجموا القيم العادلة السالب

تم االىترررا  بخسررائر تقيرريم االسررتثمارات الماليرة المتاحررة للبيرر  وتسررجل فرري ير 6/1/6/4

وفقرراً للمؤشرررات ( impairment) سرراب الرردخل كخسررائر تقيرريم أو مخصصررات ح

  -التالية:

وجرررود معلومررررات أو مؤشرررررات ىررررن تغيرررررات سررررلبية هامررررة فرررري الوورررر   (أ)

االقتصررررادية الترررري  ةالمررررالي أو القررررا و ي للشررررركة أو فرررري السرررروق أو البيئرررر

تعمرررل بهرررا الشرررركة مرررن شرررأ ها الترررأثير ىلرررل قررردر  الب رررل ىلرررل تحصررريل 

 لدفترية لالستثمار بالكامل. القيمة ا

لالسرررتثمار المررردرج فررري االسرررواق الماليررررة  ةا خفررراض القيمرررة السررروقي (ب)

أو أي ا خفرررراض فررررأكثر مررررن قيمترررره الدفتريررررة  %60الرسررررمية ب سرررربة 

  شهور فأكثر. 2لمد  

 ةأي ا خفررراض فررري القيمرررة العادلرررة لالسرررتثمارات الماليرررة  يرررر المدرجررر)ج( 

 دفترية. باألسواق المالية ىن قيمتها ال

( فرإن مرا سربق تسرجيله مرن 62حسب متطلبات المعيار الدولي المعدل رقرم ) 6/1/6/2 

خسائر الحد االستثمارات المالية المتاحة للبير  ال يمكرن إىادتره لاربراح فري 

  حساب الدخل في حالة  ياد  القيمة العادلة لالستثمار ولكن تسرجل أي  يراد

 .ةفي حساب احتياطي القيمة العادل

يرررتم االىتررررا  ب ترررائ  تقيررريم الفئرررات األخررررى مرررن االسرررتثمارات الماليرررة  6/1/6/1

طلبررات المعيررار والمشررتقات الماليررة مررن أربرراح و خسررائر وتسررجيلها حسررب مت

 (.62) الدولي المعدل رقم

ى ررد إىررداد البيا ررات الماليررة الربرر  سرر وية يجررب ىلررل الب ررل إتبرراا المعررايير  6/1/6/1

البيا ررات الماليررة الدوريررة ومررا يصرردر بشررأ ها مررن  دإىرردا الدوليررة الترري تحكررم

 تفسيرات من اللج ة الدولية لتفسير التقارير المالية الدولية.
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(International Financial Reporting Interpretation Committee IFRIC) 

 -ية:لالتا وخاصة المعايير 

IAS 34   International Financial Reporting 

IFRIC 10   Interim Financial Reporting and Impairment 

 وأي تطورات أو معايير جديد  تصدر بهوا الشأن. 

 
 

 

ىلررررل الب ررررول ىرررردم اسررررتخدام رصرررريد احتيرررراطي القيمررررة العادلررررة فرررري أي أ ررررراض  *6/1/6

( أجرائهررررا ىلررررل هرررروا االحتيرررراطي 62بخررررال  التسررررويات الترررري يتطلررررب المعيررررار )

ود الموجررودات الماليررة الترري سرربق تسررجيل أو التصررر  فرري ب رر مـد  تقييررا تيجررة إىرر

  تائ  تقييمها في هوا االحتياطي.

يجررررب ىلررررل الب ررررول ى ررررد احتسرررراب السررررقو  وال سررررب ااشرررررافية المقرررررر  مررررن  *6/1/5

المصررر  اسررتبعاد اثررر احتيرراطي القيمررة العادلررة مررن بسررط ومقررام ال سررب باسررتث ات 

م احتسرررابها حسرررب رأس المرررال المقررررر  مرررن لج رررة برررا ل بحيرررف يرررت  سررربة كفايرررة

 .(12/6016) تم تعديل هوه الفقر  بموجب التعميم رقم متطلبات لج ة با ل

 تبويب وتقييم االستثمارات  **6/1/4

( التررري أصررردرها مجلرررس المعرررايير 62ر الررردولي رقرررم )بااشرررار  إلرررل التغيررررات فررري المعيرررا 6/1/4/1

 بيقـهلة تطررـ، وحيررف أن مرر(IFRS 9ديررد )لدوليررة مررن خررالل معيرراره الرردولي الجالمحاسرربية ا

 -:لرأي  البية الب ول تقرر ما يلي ووفقاً .لم تحدد بعد بشكل  هائي المعيار الجديد 

 الب ول الوط ية: -أ

  ةــدولية من تغطيــعايير الـــجلس المــالجديد لحين ا تهات م تأجيل تطبيق المعيار

 المعيرار الردوليالجوا ب األخرى للمعيار ، ومن ثم ىلل الب ول استمرار العمرل ب

  ( وملحقاته والمـعايير األخــرى المع يــة وفقــاً للوـــوابط والتــعليمات62رقم )

 

 

 

 الل جمي  الب ول بما فيها )الب ول ااسالمية( 15/5/6001تاريخ  41/6001* التعميم 
 )إلل جمي  الب ول( 61/16/6002يخ تار 101/6002** تعميم 

  6/1/4** للب ول التجارية فقط 
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در  من مصر  قطر المرك ي بكتاب تعليمات الب ول ووفقاً لتعميم المصر  االص 

، وولل الل حين صدور تعليمات من المصر  المرك ي 66/6002المرك ي رقم 

 عيار الجديد.تحدد موىد تطبيق الم

 فروا الب ول األج بية:  -ب

يمكن لفروا الب ول األج بية تطبيق المعيار الجديد وفقاً لسياسة وتعليمرات المركر  

 الرئيسي للب ل، ىلل أن يخطر المصر  المرك ي بولل.
 

 الب ول ااسالمية: -ج

 -أد اه : 6/6بالفقر  لوارد  العمل بالتعليمات ا ااسالميةىلل الب ول 
 

  -لمعايير المحاسبية للب ول ااسالمية:ا 6/6

تطبيق المعرايير المحاسربية التري أصردرتها وتصردرها هيئرة  هيجب ىلل الب ول ااسالمي* .6/6/1

المحاسبية  عالجاتـالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ااسالمية بشأن السياسات والم

واافصاح  لت ام بمعايير المحاسبة القوائم المالية واالفصاحات الملحقة بها، م  اال وإىداد

الدولية بال سبة لامور التي لم تغطيها معايير الهيئة بعد، ولحين صدور المعايير الخاصة 

 -بها، ىلل أن يراىل في ولل االلت ام بالووابط والتعليمات التالية:

 -:االستثمارات لدى الب ول ااسالمية  6/6/1/1

( الصرررادر مرررن هيئرررة المحاسررربة والمراجعرررة للمؤسسرررات 64بااشرررار  إلرررل المعيرررار رقرررم )**

( بشرررررأن تبويرررررب وتقيررررريم االسرررررتثمارات الماليرررررة ، والمعررررردل AAOIFIالماليرررررة ااسرررررالمية )

 ( ، وبعد م اقشة الب ول ااسالمية ومراقبي الحسابات .11لمعيار الهيئة رقم )

( بشررأن تبويرررب 64تقرررر أن تلترر م جميرر  الب ررول ااسررالمية بتطبيررق المعيررار الجديررد رقررم )

وتقيررريم االسرررتثمارات الماليرررة وفقرررأً للتعليمرررات الت فيويرررة المبي رررة أد ررراه ، اىتبررراراً مرررن العرررام 

 وهو الموىد الوي حددته الهيئة لتطبيق هوا المعيار . 6011

 -(:64تبويب وتقييم االستثمارات المالية وفقاً للمعيار رقم ) 6/6/1/1/1

 

 

 

 6/6/1/1/6ب د  546دون صفحة  11تقييم االستثمارات في العقارات حسب المعيار *
 ( ااسالمية  )إلل الب ول 66/2/6011تاريخ  16/6011تعميم  **
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 (52تطبيق المعيار المحاسبي رقم )التعليمات التنفيذية بشأن 

 ( للبنوك اإلسالمية بشأن االستثمارات المالية71المعدل لمعيار رقم )
 

  طاق التعليمات :

( الصادر من هيئة 64تسري هوه التعليمات ىلل االستثمارات المالية التي يغطيها المعيار رقم )

 وهي : "AAOIFIالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية ااسالمية "

 . "Equity – type instruments"االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  .1

وتشمل األسهم والمساهمات في الشركات ووحدات ص اديق االستثمار المالية المشتركة 

"Mutual Funds"  وكره .ي طبق ىليها التعري  الوي سيلي وأي أدوات حقوق ملكية أخرى 

 ".Debt – type instrumentالتي لها طبيعة أدوات الدين االستثمارات في األدوات المالية  .6

وتشمل االستثمارات في الصكول ااسالمية وأي أدوات أخرى ي طبق ىليها التعري  الوي سيلي 

 وكره . 

 ويستث ل من ولل ما يلي :

 )أ( المساهمات في الشركات ال ميلة والتابعة .

 ة( .)ب( االستثمار في أسهم الب ل  فسه )أسهم الخ ي 

)ج( االسررررتثمارات مررررن واقرررر  ىقررررود التمويررررل بالمورررراربة والمشرررراركة المت اقصررررة وأي ىقررررود 

 تمويل أخرى تحكمها المعايير المحاسبية الخاصة بالتمويل ااسالمي .

( والترررري 11)د( االسررررتثمار فرررري العقررررارات واألصررررول الثابتررررة والرررروي يغطيهررررا المعيررررار رقررررم )

معالجتهررررا وتقييمهررررا وفقرررراً لمتطلبررررات المعيررررار يجررررب ىلررررل الب ررررول ااسررررالمية اسررررتمرار 

( 612،  614( ووفقرررراً لتعليمررررات المصرررررر  المركرررر ي بررررالفقر  )ب( بالصرررررفحات )11)

( 546صررررفحة  6/6/1/1/6أي )ب ررررد  6010حتررررل مررررايو  مررررن كترررراب تعليمررررات الب ررررول

 .من هوه التعليمات 

 : *أوالً : تعريفات

للب رول ااسرالمية فقرط محرل أي تعليمرات  6016كتراب تعليمرات الب رول حترل  روفمبر  ( من565حسب ما ورد بالصفحة رقم)وتحل التعليمات المبي ة *مالحظة :

مرن  بشرأن تبويرب وتقيريم االسرتثمارات الماليرة وبشركل أساسري تلرل الروارد  برالفقرات والصرفحات التاليرة 6010حترل مرايو  أخرى ترد في كتاب تعليمرات الب رول

 : 6010تعليمات مايو 

 . 616إلل  610بالصفحات من  6/1/6فقر  

 . 615إلل  616بالصفحات من  6/1/4فقر  

 .  (614بالصفحة ) 6/6/1ب د )أ( من فقر   
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 :" Equity – type instrumentsأدوات حقوق الملكية " .1

وهرري المسرراهمات فرري رؤوس األمرروال الترري ت شررأ ى هررا حقرروق فرري صررافي موجررودات 

المساهم فيهرا )مثرل صر اديق االسرتثمار...( وفقراً  ( أو الكيا ات األخرىNAVالشركات )

ل سرربة  المسرراهمة ، وال يترتررب ىليهررا حقرروق للمسررتثمر فرري اسررتردادات محرردده أو قابلررة 

للتحديررد ألصررل المبلررت المسررتثمر أو العائررد ىليرره كمررا هررو الحررال فرري األدوات المشررابهة 

 ألدوات الدين .

فري الشرركات وفري وحردات صر اديق ومثل ولرل االسرتثمارات فري األسرهم والمسراهمات 

االستثمار وفي بعض الصكول التي ال تحمل صفات أدوات الدين وتحمل صفات أدوات 

 حقوق الملكية و ير ولل .

 :" Debt – type instruments"األدوات وات طبيعة أدوات الدين  .6

وهرري االسررتثمارات الترري يترتررب ىليهررا حقرروق تعاقديررة للمسررتثمر فرري اسررتردادات 

أو قابلة للتحديد ألصل المبلت المسرتثمر والعائرد ىليره وفرق شرروط وفتررات محدد  

 متعاقد ىليها .

 " :Investment held for trading"االستثمارات المحتفظ بها للمتاجر   .6

هرري االسررتثمارات الترري اقت اهررا الب ررل لغرررض المترراجر  فيهررا لتحقيررق أربرراح مررن 

ولل تكون مرن االسرتثمارات المتداولرة أسعارها ، وىلل التوبوبات قصير  األجل في 

 قياس قيمتها في األسواق الرسمية  والتي  التوجد قيود تحول دون تداولها ، ويمكن

أو مرن االسرتثمارات  يرر المتداولرة  (Marked to market)السروقية بشركل يرومي 

ولكررن يمكررن قيرراس قيمتهررا وفقرراً لمؤشرررات مرتبطررة باألسررواق أو مرتبطررة بررأدوات 

ة قابلة للقياس الدقيق والموثق  ىلل فترات قصير  األجل ويسرهل تسرييلها استثماري

 وفقاً لولل القياس مثل بعض الص اديق والمحافظ االستثمارية .

 : "Amortised cost"التكلفة المطفأ   .5

التكلفررة المطفررأ  لررادا  الماليررة هرري القيمررة األوليررة الترري سررجلت بهررا مخصرروم م هررا 

موافاً إليهرا أو مخصروماً م هرا اسرتهالكات العائرد المترراكم رأس المال ،  استردادات

ىلل أساس معدل العائد الفعلي للفرق بين المبلت األصلي والمبلرت ى رد  تسبالمح
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االسررتحقاق ، ويررتم تسررجيل العائررد ىبررر الفترررات الماليررة لعمررر األدا  فرري قائمررة 

 الدخل .

 " :Fair Valueالقيمة العادلة " .4

قيمررة الترري يمكررن مبادلررة األصررل بهررا بررين بررائ  ومشررتري القيمررة العادلررة هرري ال

 ىلل ىلم ور بة في التعامل في هوا األصل بشكل حر .

 ثا ياً : تبويب االستثمارات المالية :

يجررب ىلررل الب ررول ااسررالمية التمييرر  بررين ال رروىين الترراليين مررن االسررتثمارات  .2

 وا :المالية في بيا اتها المالية وفقاً للتعري  الوارد لكل  

 . أدوات حقوق الملكية 

 . أدوات وات طبيعة أدوات الدين 

 . تبويب االستثمارات في أدوات حقوق الملكية :2/1

 يجب تبويب هوه االستثمارات م و بداية اقت ائها وفقاً ألحد الفئات التالية :

 . استثمارات تقوم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وتشمل :2/1/1

 ا للمتاجر  .أدوات محتفظ به .أ

أدوات  يررر محررتفظ بهررا للمترراجر  ولكررن قررررت اادار  تبويبهررا  .ب

 ومن هوه الفئة وفقاً لخطة إدار  هوه األدوات .

  . اسررتثمارات تقرروم بالقيمررة العادلررة مررن خررالل حسرراب فررروق القيمررة 2/1/6

 العادلة :

وتشمل أدوات حقوق الملكية األخرى التري لرم تبروب للمتراجر  أو 

 . هأىال( 2/1/1ادلة من خالل قائمة الدخل وفقاً للفقر  )بالقيمة الع

 . تبويب االستثمارات في األدوات وات طبيعة أدوات الدين :2/6

يجررب تبويررب هرروا ال رروا مررن االسررتثمارات م ررو بدايررة اقت ائهررا وفقرراً ألحررد 

 التالية :  الفئات

 مل :. استثمارات تقوم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل وتش2/6/1
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 أدوات محتفظ بها للمتاجر  . .أ

أدوات  يرررر محرررتفظ بهرررا للمتررراجر  ولكرررن الغررررض مرررن اقت ائهرررا  .ب

وإدارتها يعتمد ىلل االستفاد  من التغير في قيمتها العادلرة ولريس 

 من تدفقاتها ال قدية والعائد ىليها .

 . استثمارات تقوم بالتكلفة المطفأ  :2/6/6

( 2/6/1وررمن الفئررة ) وتشررمل األدوات األخرررى الترري لررم تبرروب

أىرراله والترري تررم اقت ائهررا وإدارتهررا لالسررتفاد  مررن الترردفقات ال قديررة 

 والعائد وفقاً للشروط المتفق ىليها .

 ثالثاً : قياس وتقييم االستثمارات المالية :

 القياس األولي : .1

يجب أن تقاس االستثمارات التي تقوم بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل 

 –ئها بالقيمة العادلة م  تسجيل تكالي  االقت ات األخرى )مصاري  ى د اقت ا

رسوم...( ىلل قائمة الدخل مباشر  ، أما باقي االستثمارات التي  –ىموالت 

تقوم بالتكلفة المطفأ  أو بالقيمة العادلة من خالل حساب فروق القيمة العادلة 

 كالي  االقت ات األخر( .فيجب أن تقاس بإجمالي التكلفة )القيمة العادلة  ائد ت

 التقييم الالحق : .1

بعد القياس األولي يجب ىلل كل ب ل إىاد  تقييم االستثمارات المالية لديه في 

وتسجيل  تائ  التقييم في قائمة  ه هاية كل شهر، وولل لكل استثمار ىلل حد

 الدخل أو حساب فروق القيمة العادلة وفقاً للتالي :

بالقيمة العادلة سوات من خالل قائمة الردخل أو مرن  . االستثمارات المقومة1/1

 خالل حساب فروق القيمة العادلة :

 . االستثمارات المدرجة باألسواق الرسمية :1/1/1 

تقوم بسعر السوق في آخر يوم تداول بالشهر حسرب متوسرط السرعر 

 في ولل اليوم أو السعر األكثر تحوطاً إوا ما ر ب الب ل في ولل .
 



-944- 
 

 البيانات المالية والحسابات الختامية                             الرقابةواإلشراف تعليمات  -الباب السابع

       البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية  
                                                                                                   

 

 
         3102 سبتمبر  

 الخامسة عشرالطبعة     
 

ستثمارات  ير المدرجة باألسواق تقوم بالتكلفة وال يمكن تسجيل أي . اال1/1/6

 ياد  في قيمة االستثمار سوات فري قائمرة الردخل أو فري حسراب فرروق 

موثقراً يوافرق ىليرره القيمرة العادلرة مرالم يتروفر لردى الب ررل مؤشرراً قويراً 

المصر  المرك ي بحيف يمكن االىتماد ىليه فري تقردير أي  يراد  

العادلرة لهروه االسرتثمارات وي حصرر ولرل فري االسترشراد في القيمرة 

بأحدف معرامالت بير  وشررات فعليره فري السروق الثرا وي ىلرل األدا  

االسررتثمارية محررل التقيرريم تكررون ىلررل أسرراس تجرراري بررين أطرررا  

را بررة ومطلعررة ال تربطهررا ىالقررة يمكررن أن تررؤثر ىلررل آليررة تحديررد 

  فررري تسرررييل األدا  السرررعر ، ىلرررل أن ال توجرررد قيرررود أو صرررعوبات 

الماليررة وفقرراً لهرروا السررعر ، كمررا يجررب ىلررل الب ررل إجرررات اختبررارات 

لتد ي قيمة هوه االسرتثمارات المقومرة بالتكلفرة كقيمرة ىادلرة للكشر  

 في قائمة الدخل . ىن وجود خسائر فيها ي بغي االىترا  بها

االسررتثمارات فرري الصرر اديق والمحررافظ االسررتثمارية  يررر المرردرج . 1/1/6

وحداتها فري األسرواق يعراد تقيريم القيمرة العادلرة لهرا بالقيمرة المقررر  

 التقييم . رج من الص دوق أو المحفظة في وقتوالمعلن ى ها للتخا

 . االستثمارات المقومة بالتكلفة المطفأ  :1/6

لطريقة التكلفة المطفرأ  حسرب التعرير  الروارد  يعاد تقييم هوه االستثمارات وفقا  

لهررا وتسررجل أي أربرراح أو خسررائر مباشررر  ىلررل قائمررة الرردخل ، كمررا يررتم إجرررات 

اختبار لتد ي قيمة هوه االستثمارات وفي حالة وجود مؤشر موووىي أو أكثرر 

لتد ي القيمرة يرتم االىتررا  بقيمرة الترد ي كخسرائر فري قائمرة الردخل ىرن الفترر  

ة ، ويمكن استرجاا قيمة هوه الخسائر في قائمة الدخل فري فتررات الحقرة المع ي

 في حالة  وال مؤشرات التد ي وبما الي يد ىما سبق تسجيله من خسائر .

 معالجة حساب فروق القيمة العادلة :  .2

يتم تسجيل حساب فروق القيمة العادلة فري حقروق المسراهمين وفري حقروق . 2/1

لمطلررق حسررب حصررة كررل م همررا ، مرر  بيرران أصررحاب حسررابات االسررتثمار ا
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مجموا القريم العادلرة السرالبة ومجمروا القريم العادلرة الموجبرة ، ويراىرل 

ى ررد تو يرر  األربررراح ىلررل المسرراهمين أن يخصرررم مررن األربرراح القابلرررة 

 للتو ي  ىليهم مجموا القيم السالبة الخاصة بهم .

لعادلرة إلرل حرين . يستمر تسجيل فرروق التقيريم فري حسراب فرروق القيمرة ا2/6

 تحقق أحد الحاالت التالية :

التخلب من االستثمار بالبي  أو خالفه ، وفي هوه الحالة يرتم تحويرل أي  .أ

أرباح أو خسائر مسجلة في حساب فروق القيمة العادلرة لهروا االسرتثمار 

 إلل قائمة الدخل م  أي أرباح أو خسائر أخرى  اتجة ىن البي  .

ادلررة لالسررتثمار ىررن القيمررة الدفتريررة ب سرربة فرري حالررة ا خفرراض القيمررة الع .ب

شرررهور متتاليرررة أو وجرررود معلومرررات أو مؤشررررات ىرررن  2أو لمرررد   60%

تغيرات سلبية هامة في الوو  المالي أو القا و ي للطرر  المسرتثمر لديره 

أو في السوق أو البيئة االقتصادية التري يعمرل بهرا مرن شرأ ها الترأثير ىلرل 

ة الدفتريررة لالسررتثمار بالكامررل يعتبررر هرروا قرردر  الب ررل ىلررل تحصرريل القيمرر

مؤشررراً موورروىياً لتحقررق خسررار  ويجررب فرري هرروه الحالررة تحويررل صررافي 

الخسائر المسجلة في حساب فروق القيمة العادلة لهوا االستثمار إلل قائمرة 

)سررعر السرروق( فرري أي ارتفرراا الحررق للقيمررة العادلررة  الرردخل مرر  تسررجيل

 حساب فروق القيمة العادلة . 

 بعاً : إىاد  التبويب :را

ال يسررمح للب ررل بإىرراد  تبويررب أي  رروا مررن أ ررواا األدوات الماليررة السررابق بيا هررا  .10

ورمن أي تبويبررات أخرررى بخرال  التبويررب األول الرروي اختراره الب ررل ى ررد اقت ررات 

 األدا  المالية .

خامساً : اافصاحات وأثر تطبيق المعيار ىلل ىرض البيا ات المالية الحالية 

 سابقة :وال

 ( .64ىلل الب ول االلت ام في ولل بمتطلبات المعيار رقم ) .11
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)الب ررول  (11وفررق المعيررار رقررم ) *رات فرري العقررارات واألصررول الثابتررةاالسررتثما 6/6/1/1/6

 -:ااسالمية(

 -تقييم االستثمارات العقارية، ىلل الب ول ااسالمية مراىا  ما يلي: 

لدى الب ل من بداية االستثمار ومن أحد فئتين،  يجب تص ي  هوا ال وا من االستثمارات

الفئة األولل استثمارات بغرض البي  )االتجار( والفئة الثا يرة اسرتثمارات بغررض الترأجير 

  ام بالسق  المقرر من المصر  المرك ي لكل فئة.ـراد دوري( وااللتـ)الحصول ىلل إي

- 

ات بمرا فري ولرل أربراح فوالمصرجمي  ب ود حساب اايرادات وصافي الربح المتحقق من 

وخسائر االستثمارات في العقارات واألصول الثابتة هو صافي الربح القابل للتو ير  برين 

من كتاب  (526)المودىين والمساهمين حسب تعليمات المصر  المرك ي بصفحة رقم 

 التعليمات.

- 

 ة ـــ  بالقيمـــرض البيــيتم تقييم االستثمارات في العقارات واألصول الثابتة بغ

العادلرة وتسرجل أربراح التقيريم فري احتيرراطي القيمرة العادلرة بي مرا تسرجل خسررائر 

التقيررريم فررري احتيررراطي القيمرررة العادلرررة الرررل الحرررد الررروي يسرررمح بررره رصررريد ولرررل 

االحتياطي وما اد ىن ولل يسجل في حسراب الردخل وولرل ىلرل ال حرو الروارد 

 (.11بالمعيار المحاسبي رقم )

- 

االسررتثمارات بغرررض التررأجير وفقرراً لطريقررة التكلفررة حسررب متطلبررات يررتم تقيرريم 

 المعيار.

- 

 ررراض بخررال  التسررويات الترري القيمررة العادلررة فرري أي أ ام احتيرراطيدىرردم اسررتخ - 

تجري ىلل هوا االحتياطي  تيجة إىراد  التقيريم أو شررات أو بير  أحرد الموجرودات 

 وات العالقة.

ب ااشرافية المقررر  مرن المصرر  اسرتبعاد تراىل ى د احتساب السقو  وال س -

 أثر احتياطي القيمة العادلة من بسط ومقام ال سب باستث ات  سبة كفاية رأس المال

 المقرر  من لج ة با ل بحيف يتم احتسابها حسب متطلبات لج ة با ل. 

  -ودائ  واستثمارات العمالت:6/6/6

 
 )الب ول ااسالمية(. 64/11/6001تاريخ  164/6001التعميم  *
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 لمركر  المرالي ى رد إىرداد الحسرـاباتتقسم ودائ  واسرتثمارات العمرالت داخرل وخرارج ا 

 -الختامية للب ل حسب المسميات والتبويبات التالية:

  -داخل المرك  المالي: - 

 ودائ  جارية وتحت الطلب )بدون ىائد(  -             

 ودائ  االستثمار المطلق )بعائد(  -   

 الجل  -  

 توفير   - 

 أخرى   - 

  -خارج المرك  المالي: - 

 حسابات استثمار مقيد  للعمالت بعقود وكالة او مواربة مقيد  مبرمة م  العمالت.  -             

 محافظ وص اديق استثمارية يديرها الب ل للعمالت.    - 

  -أ شطة وومم التمويل: 6/6/6

  -يجب أن تشمل أ شطة وومم التمويل في المرك  المالي مايلي: 

والمرابحرة لامرر بالشررات، مر  اسررتمرار التمويرل بالمرابحرة )أو المسراومة( 

العمرررل بتعليمرررات مصرررر  قطرررر المركررر ي بشرررأن التررر ام الب رررول بأسرررلوب 

 المرابحة لامر بالشرات م  االلت ام بالوىد. 

- 

 - التمويل بالمواربة

 - التمويل بالمشاركة.

 - التمويل بالسلم والسلم الموا ي. 

  استمرار ىمل الب ول بسياسة اال ام الم تهية بالتمليل، م بااجار التمويل 

 بالوىد في تملل العميل للعين المؤجر . 

- 

التمويل باالستص اا م  تسجيل قيمرة ىقرود االستصر اا تحرت الت فيرو ورمن 

 االلت امات الطارئة خارج المرك  المالي.

  

- 
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 أي وسائل تمويلية أخرى.
 

- 

بة لجميررر  األ شرررطة التمويليرررة ال يخرررل تطبيرررق المعرررايير الجديرررد  بال سرررأويراىرررل  

دراج الب ررل لررومم والت امررات وتعهرردات العمررالت مقابررل هرروه إبرر سررابقاً المرروكور  

األ شررطة وررمن السررق  ااجمررالي االئتمررا ي للعميررل ووررمن سررقو  التسررهيالت 

االئتما ية بالب ل وتطبيق تعليمات مصر  قطر المرك ي ىليهرا واافصراح العرام 

 ى ها وفقاً لولل. 

 -المخصصات واالحتياطيات: 6/6/5

التقيرررد بتعليمرررات مصرررر  قطرررر المركررر ي الخاصرررة بتصررر ي  االئتمررران وىمرررل  -

المخصررب الخرراب وتعليررق األربرراح ىلررل ومررم والت امررات العمررالت ال اتجررة ىررن 

 األ شطة التمويلية. 

التقيررد بتعليمررات مصررر  قطررر المركرر ي الخاصررة باالحتياطيررات وطريقررة تكوي هررا  -

 والتصر  فيها. 

 )الب ول ااسالمية( -التبويب المحاسبي لإليداىات لدى الب ل : 6/6

ان بعررض الب ررول ااسررالمية تخلررط مررا بررين التبويررب المحاسرربي   لرروحظ فرري اآلو ررة االخيررر

لا ررواا المختلفررة مررن اايررداىات الترري تتلقاهررا مررن العمررالت والمؤسسررات الماليررة بمررا يخررال  

 راجعة للمؤسسات المالية ااسالمية. المعايير الصادر  ىن هيئة المحاسبة والم

وبهوا الشأن يجب ىلل الب ول ااسالمية التفرقة بين األ واا التاليرة مرن اايرداىات وان يرتم 

تبويبها محاسبياً وفقاً لمعايير هيئة المحاسربة والمراجعرة للمؤسسرات الماليرة ااسرالمية ىلرل 

  -ال حو التالي :

  -ك  المالي:اايداىات المسجلة داخل المر6/6/1

وهي المبالت المودىة لردى الب رل كودائر  تحرت الطلرب  : الحسابات الجارية -أ

والتي يومن ويلت م الب ل بدفعها ى رد الطلرب وتسرجل 

ومن المطلوبات تحت الحسرابات الجاريرة للعمرالت او 
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 الحسابات الجارية للمؤسسات المالية. 

لترري يتلقاهرررا الب ررل مرررن العمرررالت او وهرري االيرررداىات ا : ودائ  االستثمار المطلقة -ب

الب ررول والمؤسسررات الماليررة اسررتثمارها ىلررل اسرراس 

ىقررررد المورررراربة المطلقررررة ويخلطهررررا بأموالرررره الواتيررررة 

المتاحررة لالسررتثمار، وتصرر   هرروه االيررداىات وررمن 

ى اصررر قائمرررة المركرر  المرررالي تحررت حسررراب حقررروق 

ودائررر  االسرررتثمار المطلرررق سررروات للعمرررالت او الب رررول 

سسات المالية،  وفري المي ا يرة الشرهرية تصر   والمؤ

فرري جا ررب المطلوبررات وررمن ايررداىات الجررل للب ررول 

 والمؤسسات المالية او دائ  ألجل للعمالت. 

سررررررر دات ) صررررررركول (  -ج

المقاروررررة المطلقررررة وأيررررة 

 حسابات لها  فس الطبيعة

ويقصد بها الوثائق الموحد  القيمة الصرادر  مرن الب رل  :

ون فيها مقابرل دفعهرم القيمرة المحررر  بأسمات من يكتتب

بها ىلل أساس القبول العام باستعمال القيمرة المدفوىرة 

فرري تمويررل اسررتثمارات المصررر  واالشررترال ال سرربي 

فيمررا يتحقررق مررن اربرراح بعررد خصررم حصررة المصررر  

كموررارب، وتسررجل فرري ب ررد خرراب بهررا داخررل قائمررة 

المركررر  المرررالي وتسرررجل فررري المي ا يرررة الشرررهرية فررري 

 المطلوبات تحت ب د الس دات )الصكول(.  جا ب

  -المسجلة خارج المرك  المالي : االيداىات 6/6/6

وجه محدد  او أااليداىات المستلمة ىلل أساس ىقد المواربة المقيد  الستثمارها في  -أ        

 شروط متفق ىليها . ب

 جر محدد للب ل. أبل االيداىات المستلمة الستثمارها بموجب ىقود الوكالة مقا -ب       

بصفته مورارباً او وكريالً  لالمحافظ االستثمارية التي يديرها الب االيداىات الخاصة ب -ج       

 .  وفقاً لتعليمات المصر  المرك ي



-944- 
 

 البيانات المالية والحسابات الختامية                             الرقابةواإلشراف تعليمات  -الباب السابع

       البيان الشهري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامية  
                                                                                                   

 

 
         3102 سبتمبر  

 الخامسة عشرالطبعة     
 

وىلل جمير  الب رول تصرحيح  10/1/6001 يعمل بهوه التعليمات اىتباراً من تاريخه    

 أي أوواا مخالفة لديها وفقاً لولل. 
 

 -:( جمي  الب ول) تقييم المساهمات في الشركات وفقاً لطريقة حقوق الملكية 6/5

مثررررل ىلررررل الب ررررول الترررري تقرررريم مسرررراهمتها فرررري الشررررركات وفقرررراً لطريقررررة حقرررروق الملكيررررة 

أو أي حررراالت أخررررى تتطلبهرررا المعرررايير المحاسررربية  ةالمسررراهمات فررري الشرررركات ال ميلررر

  -الدولية مراىا  ما يلي:

تسررررراب حصرررررة الب رررررل فررررري التغيرررررر فررررري حقررررروق ملكيرررررة الشرررررركة ى رررررد اح   6/5/1

المسررررتثمر بهررررا ي بغرررري أن  يعتمررررد فرررري ولررررل ىلررررل آخررررر حسررررابات ماليررررة 

 ختامية مدققة للشركة المستثمر بها.

ى رررد تسرررجيل حصرررة الب رررل فررري التغيرررر فررري حقررروق ملكيرررة الشرررركة فررري حسررراب  6/5/6

لرررل الب رررل الررردخل كأربررراح أو خسرررائر، فإ ررره فررري حالرررة تسرررجيل أربررراح يجرررب ى

ترحيررررل قيمررررة هرررروه األربرررراح إلررررل احتيرررراطي خرررراب فرررري حقرررروق المسرررراهمين 

 واليجو  تو يعها أال بقدر ما تو ىه الشركة المستثمر بها. 

اليجررررو  ان يسررررجل الب ررررل فرررري حسرررراب الرررردخل أي تو يعررررات أربرررراح ىررررن  6/5/6

اسررررتثماراته فرررري الشررررركات قبررررل إقرررررار هرررروه التو يعررررات بشرررركل  هررررائي مررررن 

مررررة للشررررركات المسررررتثمر بهررررا وااىررررالن ى هررررا بحيررررف تكررررون الجمعيررررة العا

 تو يعات محققه ومستحقه للب ل. 

 . 11/6/6001ريخه يعمل بهوه التعليمات اىتباراً من تا

 -القوائم المالية الموحد  )الحسابات الختامية(: 6/4

لمعرررايير هيئرررة ووفقررراً عرررايير الدوليرررة للتقرررارير الماليرررة الحسرررابات الختاميرررة وفقررراً للم عررردجرررب ان تي

المحاسرررربة والمراجعررررة للمؤسسررررات الماليررررة ااسررررالمية بال سرررربة للب ررررول ااسررررالمية وتعليمررررات 

والقررروائم  6016لسررر ة  16وت ظررريم المؤسسرررات الماليرررة رقرررم وقرررا ون مصرررر  قطرررر المركررر ي 

 . ( من الجداول وال ماوج وتعليمات تعبئتها166و161) الملحقينمبي ة في الالمالية 
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 -وائم المالية الموحد  للب ول التجارية* :الق 6/4/1

طيرره  (166ملحررق )ىلرل جميرر  الب رول التجاريررة االلتر ام بررالقوائم الماليرة المرفقررة بال مراوج  -أ

 . 61/16/6016اىتباراً من البيا ات المالية للس ة المالية الم تهية في 

األد رل لمرا ي بغري ىلرل االفصاحات واايواحات الملحقة بالقوائم المالية المرفقة تمثل الحد  -ب

الب ول إيواحه واافصاح ى ه ، وىلل الب ول إوافة أو حو  أو تعديل أو إىاد  صريا ة 

بما يتالئم ويتفق م  طبيعة وحقيقة معامالتها وسياساتها أو م  أي إفصاحات أو إيواحات 

أي تغيرررات فرري معررايير اافصرراح المطبقررة أو مرر  أي متطلبررات إفصرراح أخرررى مثررل )لج ررة 

 ل وهيئة قطر لاسواق المالية و ير ولرل( وتقر  مسرؤولية ولرل ىلرل ىراتق إدار  الب رل با

حسرراباته ، وفرري حالررة وجررود أي ىقبررات تحررول دون الترر ام الب ررل باايورراحات ومراقررب 

واافصاحات المطلوبة  تيجة التوس  الخارجي له وصعوبة إدخال التعرديالت الال مرة ى رد 

ىه وشركاته التابعة خارج قطر  ظراً لويق الوقت المتبقي من تجمي  البيا ات المالية لفرو

العام الجاري فإ ه يمكن للب ل الكتابة إلل المصر  المرك ي بولل مووحاً أهم المتطلبات 

التي يتعور ىليه االلت ام بها ومبررات ولل ، ىلل أن يتم االلتر ام الكامرل بهرا فري األىروام 

 القادمة .

المصر  المرك ي بأي تغييرات أو معايير جديرد  واجبرة  ىلل الب ول مراىا  إخطار -ج

ال فاو تصدرها المعايير الدولية للتقارير المالية قبل إدخال مرا يلر م مرن تعرديالت وفقراً 

لررولل ىلررل القرروائم واافصرراحات المرفقررة مررا لررم يقررم المصررر  المركرر ي بإصرردار 

 تعليمات تتعلق بولل أو تحديف القوائم المالية .

الب ررول األج بيررة االلترر ام بررالقوائم الماليررة المرفقررة واايورراحات المتعلقررة ىلررل فررروا  -د

بب ود الموجودات والمطلوبات ، أمرا فيمرا يتعلرق باافصراحات واايوراحات األخررى 

فيمكن للب رل مراىرا  متطلبرات مركر ه الرئيسري والبيا رات الماليرة الموحرد  لمجموىرة 

 ها ى د صدورها .الب ل م  ت ويد المصر  المرك ي ب سخة م 

 -القوائم المالية الموحد  للب ول ااسالمية**: 6/4/6

 

 
 ( التجارية الب ول جمي  )إلل 14/10/6016تاريخ  26/6016* تعميم 

 )إلل جمي  الب ول ااسالمية(  14/10/6016تاريخ  26/6016** تعميم 
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اىتباراً  (161ملحق) ىلل جمي  الب ول ااسالمية االلت ام بالقوائم المالية المرفقة طيه -أ

 . 61/16/6016من البيا ات المالية للس ة المالية الم تهية في 

ية المرفقة تمثل الحد األد رل لمرا ي بغري اافصاحات واايواحات الملحقة بالقوائم المال -ب

ىلررل الب ررول إيورراحه واافصرراح ى رره ، وىلررل الب ررول إوررافة أو حررو  أو تعررديل أو 

إىررراد  صررريا ة أي إفصررراحات أو إيوررراحات بمرررا يرررتالئم ويتفرررق مررر  طبيعرررة وحقيقرررة 

معامالتهرررا وسياسررراتها أو مررر  أي تغيررررات فررري معرررايير اافصررراح المطبقرررة أو مررر  أي 

صاح أخرى مثل )لج ة با ل وهيئة قطر لاسواق المالية و ير ولل( وتق  متطلبات إف

مسؤولية ولل ىلل ىاتق إدار  الب ل ومراقب حسراباته ، وفري حالرة وجرود أي ىقبرات 

تحول دون الت ام الب ل باايواحات واافصراحات المطلوبرة  تيجرة التوسر  الخرارجي 

البيا رات الماليرة لفروىره وشرركاته له وصعوبة إدخال التعرديالت الال مرة ى رد تجمير  

التابعررة خررارج قطررر  ظررراً لورريق الوقررت المتبقرري مررن العررام الجرراري فإ رره يمكررن للب ررل 

الكتابة إلل المصر  المرك ي بولل مووحاً أهم المتطلبات التي يتعور ىليره االلتر ام 

 بها ومبررات ولل ، ىلل أن يتم االلت ام الكامل بها في األىوام القادمة .

ل الب ول مراىا  إخطار المصر  المرك ي بأي تغييرات أو معايير جديرد  واجبرة ىل -ج

ال فرراو تصرردرها هيئررة المحاسرربة والمراجعررة للمؤسسررات الماليررة ااسررالمية أو المعررايير 

الدولية للتقارير المالية فري األمرور التري ال تغطيهرا المعرايير ااسرالمية قبرل إدخرال مرا 

ىلرل القروائم واافصراحات المرفقرة مرا لرم يقرم المصرر   يل م من تعديالت وفقراً لرولل

 المرك ي بإصدار تعليمات تتعلق بولل أو تحديف القوائم المالية .

 -تعليمات ىامة : 6/4/6

ىلل الب ول ااسالمية التقيد بالمعايير الدوليرة للتقرارير الماليرة وولرل فري األمرور التري    -أ

ة للمؤسسررات الماليررة ااسررالمية وبمررا ال ال تغطيهررا معررايير هيئررة المحاسرربة والمراجعرر

يتعارض م  أحكام الشريعة ااسالمية أو تعليمرات مصرر  قطرر المركر ي الصرادر  

 للب ول ااسالمية بهوا الخصوب .
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ىلل جمي  الب ول مراىا  حو  كل ب د قيمته في الس تين محل المقار ة صفراً سروات فري  -ب

 ها .القوائم المالية أو اايواحات المتعلقة ب
 

لحصول الب ل ىلل ىدم مما عة من المصر  ىلل اىتمراد القروائم الماليرة واافصراحات  6/4/5

 -: *واايواحات المتعلقة بها يجب ت ويد المصر  بالتالي

مسود  المي ا ية العمومية المجمعة للب ل موقعة من رئيس مجلس اادار  م  القروائم  -أ

 م الب ل ومراقب حساباته .المالية وجمي  مرفقاتها موقعة من مدير ىا

القوائم المالية المدققة للشركات التابعة في  هاية العرام والتري اىتمرد ىليهرا الب رل فري  -ب

 تجمي  بيا اته المالية .

القوائم المالية المدققة للشركات ال ميلة في  هاية العام أو أقرب تاريخ اىداد القوائم  -ج

 تسجيل بيا اته المالية .المالية للب ل والتي اىتمد ىليها الب ل في 

 بتوقي  المراقب . المساهمينتقرير مراقب الحسابات إلل  -د

 تقرير مراقب الحسابات بتقييم االستثمارات المالية والعقارية . -هـ

 تقرير هيئة الرقابة الشرىية بال سبة للب ول ااسالمية . -و

الررديون  اسررتالم المصررر  المركرر ي للتقررارير الخاصررة ب تررائ  الترردقيق ىلررل تصرر ي  - 

وتحديررد المخصصررات للب ررل وفروىرره وشررركاته التابعررة وفقرراً للمتطلبررات والمواىيررد 

 (6-و)دون فري الب رد [ 12/6/6016( بتراريخ 12/6016المحدد  فري التعمريم رقرم )

 . ]111صفحة 

تقرير مراقبي الحسابات ىن الب ل وفروىه بالخارج وشركاته التابعة داخل وخرارج  -ح

 ( .Management Letterقطر )

ىلماً بأن مصرر  قطرر المركر ي لرن يسرتلم أي قروائم ماليرة للب رول الىتمادهرا مرالم 

 تكن مستوفا  للب ود المبي ة أىاله .

 )بشأن القوائم المالية( . -ىلل الب ول مراىا  ما يلي : 6/4/4

 أنـالقيام بت فيو أية شروط أو تعديالت أو توجيهات يطلبها المصر  من الب ل بشر 

 ئم .هوه القوا

 )الب ول الوط ية(  11/2/6016تاريخ  51/6016* تعميم
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   ىدم  شرر القروائم الماليرة أو ااىرالن ىرن تحديرد موىرد اجتمراا الجمعيرة العامرة بهرد

 إقرار القوائم المالية قبل الحصول ىلل ىدم مما عة المصر  ىلل اىتمادها.

 : )الحسابات الختامية )القوائم المالية- 

وية المي ا يرة العموميرة السر ىلل الب ول الحصول ىلل ىدم مما عة المصرر  ىلرل 

قرروائم الماليررة( قبررل إقرارهررا بشرركلها الوبيرران الرردخل وحسرراب تو يرر  ااربرراح للب ررل )

خرالل شرهر وولرل ب ول الوط ية لعروها ىلرل الجمعيرة العموميرة، بال سبة للال هائي 

واحد من تاريخ استالمه للحسابات الختامية ومرفقاتها، ىلل أن يقوم الب ل بت فيو ايرة 

 هررات يطلبهررا المصررر ، وال يسررمح ألي ب ررل بمراجعررةشررروط او تعررديالت او توجي

 المصر  قبل ا تهات هوه الفتر . 

 القوائم المالية بشكلها ال هرائي بعرد إقرارهرا مرن الجمعيرة العامرة مصردقة مرن  ت شر

قبل مراقب الحسابات في إحدى الجرائد القطريرة اليوميرة خرالل أربعرة اشرهر مرن 

فرروا لالقوائم الماليرة  ويتم  شر سخة م ها،  وت ويد المصر  ب ا تهات الس ة المالية

الب ول األج بية العاملة في دولة قطر بجا ب القوائم المالية للب رل االم بشركل موحرد مر  

فروىه في العالم في إحدى الجرائد القطرية اليومية خالل أربعة أشهر من  هاية السر ة 

ابات الفررا أو الفرروا حسىلل المصر  الحصول ىلل ىدم مما عة  المالية وولل بعد

 .وت ويد المصر  ب سخة م ها العاملة في دولة قطر

  العاملررة فرري قطررر ىرردم إجرررات أي تحويررل ألرباحهررا ىلررل فررروا الب ررول األج بيررة

 -ادارتها العامة إال بعد :

 إقفال الحسابات في  هاية الس ة المالية . -1

لقرروائم  الحصررول ىلررل ىرردم مما عررة مررن مصررر  قطررر المركرر ي ىلررل ا -6

 المالية المصدقة من قبل مراقب الحسابات القا و ي.

  المصر  بالتحويل. وإىالمالحصول ىلل موافقة إدار  وريبة الدخل  -6

 

 .ت ويد المصر  بالتقرير الس وي الموحد للب ل 

 
 ( 520صفحة  6/4/4ب د  هت بشأ يوجد تعليما ه)جمي  الب ول الوط ية( لم يدون أل  12/1/6010تاريخ  5/6010تعميم * )
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ً:احتسابًوتوزيعًاألرباحًبينًالمودعينثانيا ً
ًوالمساهمينًفيًالبنوكًاإلسالميةً

 
 الاتببم بلإلتاتي ياببتتل اتتايبب لىسبب ل وت ببتعليتيميببولليجببعلى ببيلجايببول اإلسببيةل   بب اي 

ل- ألرإلتحلإلينل ااي ىينلي اا تهاين:

لطريق لتيميول ألرإلتحل: -1

يبر   تلي ااصببرييتتليب لس تيب ل ا ببس لصبتي ل ابرإلال ااتوقبب لابنلجايبولإلسببي لو بتعل  ل1/1

ل0 ااتاي لهيلصتي ل ارإلال اقتإلللا تيميولإلينل ااي ىينلي اا تهاين

يببتبل وت ببتعلصببتي لوصبب ل ااببي ىينلاببنلصببتي ل اببرإلالى ببيلة ببت ل ألرصبب  ل اييايبب لل1/2

اببي  هي بللبب لل ا ببس ل ااتايبب ليإليبب للصبببلوصبب لامببترإل ل اإلسببةل اات بب لى ي ببتلي ااي ببنل

ل0ىس ت

تابب لا  لاببتلاببررل اإلسببةلىبب بل يببولةرإلببتحلألصببوتعل اي  هببول اا  ببير لةيل يببولةرإلببتحليبب لول1/3

اسل مب لا ببليليجببعلةنلتبيم لوصبب لةرإلبتحلةصببوتعل اي  هبول اا  ببير لإلبينل ااببي ىينل

ل0ي اا تهاينلإلايجعلس  لس عل اتيميولإليس ات

*يجبببببيملا إلسبببببةلتيميبببببولةرإلبببببتحلى بببببيلةصبببببوتعلي  هبببببول ال بببببت اترللببببب لل ا بببببس لل1/4

 بببببي للإلهببببب للهببببب رولةيلرإلبببببول بببببسيولةيلسصببببب ل بببببسيولييقبببببت لاابببببتليبببببتبلل ااتايببببب 

 الت ببببت لى يببببًل تتإليببببت ليبببب لىقبببب ل اي ييبببب يليتو ببببعلهبببب  ل ألرإلببببتحلإلهبببب للتقبببب يرول

  ييبببببب لتوببببببتل او ببببببتعل ىتاببببببت   لى ببببببيلو ببببببتعل  يببببببر   تلي ااصببببببرييتتلىببببببنل

 ا تببببببببر ل ااتايبببببببب ل اتبببببببب لت ببببببببإل لايىبببببببب ل اتيميببببببببويليإلويبببببببب لتلصبببببببببل ألرإلببببببببتحل

ينللبببببب لل ايببببببتبلاببببببنلوصببببببت بلاببببببنل ألرإلببببببتحل اس تهيبببببب ل اايمىبببببب لى ببببببيل ااببببببي ى

 ااوت ببببببإل لىببببببنل ا ببببببس ل ااتايبببببب ليبببببب لس تيبببببب ل ايببببببتبلإليبببببب ل ىتات هببببببتلاببببببنلاإلببببببلل

لاصر لاطرل اار مو.

ليجعلى يل اإلسةل اوصيللى يلى بلااتسي لانلاصر لاطـرل اار ـمولى ـيلوصــ لل*ل1/5

ل

ل
 .(جايول اإلسيةل    اي لااي)ل22/1/2010تتريخلل11/2010تيايبل*ل
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يب لس تيب ل ايبتبليى بيلايب التلل ااي ىينلانل ألرإلتحل اس تهي ل ااوت إل لىنل ا بس ل ااتايب 

 اتيميول ا سيي لي لس تي ل ايتبليقطلييقت لا ساي جل اايب لا ب  ل اضبرذلي ابةلاإلبللتيميي بتل

لةيل  ى نلىنلتيميي تلا اي ىين.

ل.22/1/2010 ىتإلتر  لانلل1/5يلل1/4يياللإلتا قرتينل

لتيميول يي لانل ألرإلتحل)توتل او تع(لى يل ااي ىين.ل-2

أنل ا يي ل اايمى لانل ألرإلبتحل)توبتل او بتع(لى بيل اابي ىينلىبنلةوليتبر ليرجيل اي بلإلل

يجبعل اللتتجبتيملصبتي لوصب ل اابي ىينلابنل الرإلبتحل)إليب للصببلوصب لجمهي لانل ا بس ل

امترإل ل اإلسة(لي اةلو علاتليظ ر لو تعل رإلبتحليل بتهرلت بةل ا تبر .لييب لوتاب لر إلب ل

ىببنل اببةلييسببًليا ببنل جببر لل اببةلاببنللبب لل   ر ل اإلسببةلتيميببول رإلببتحلى ببيل ااببي ىينلتميبب ل

 نليتجببتيمللةتل ببيذلوصبب لامببترإل ل اإلسببةلات ببةل ا تببر لى ببيل سببًلالليجببيملا إلسببةلاقتإلببلل ابب

س علامترإل ل اإلسةل ااي نلىس تلي لإل  ي ل ايتبلىسب ل وت بتعلوصب ل اابي ىينلابنل الرإلبتحل

ل(.12/2005ا  تر تل اللرىلانلس  ل ا س )

ل-توالل ال تهر: -3

يببب لوتاببب لا  لابببتل إلبببتلةنلةوببب لإلسبببي ل ااصبببرييتتلةيل ال بببتهرلاببب لسبببت لىبببنل بببيللل3/1

تصببببر ليتيبببب ولاببببنل اإلسببببةلستيجبببب لالتا تببببًلا ي هوببببًلةيلاتي ياببببتتلاصببببـر لاطببببرل

 اار ببببمولةيلافىببببر  ل ااصببببـريي ل ا بببب يا ليليجببببعلةالليتواببببلل ااببببي ىينلإل بببب  ل

ي بببب اةل ااصببببرييتتلي ال ببببتهرليلييرجببببولتقبببب يرل اببببةلااصببببر لاطببببرل اار ببببمويل

ىببب بلتوايبببلل اابببي ىينلإلبببتولجبببمللابببنل اضر ابببتتل ااتايببب ل اتببب لي رم بببـتل ااصبببر ل

 اار ببببمولى ي ببببتلستيجبببب لالتا بببب لتي ياتتببببًلإلتىتإلترهببببتلل ببببتهرلستتجبببب لىببببنل اتيبببب ول

لي اتقصيرل ات ليتوا  تل اإلسة.لل

بلي لوتا لا  لاتلةظ رتلستته لةىاتلل اإلسةلي لس تي ل ا س ل ااتاي لصبتي لل بتهرليلالليبتل3/2

توايللةصوتعل اي  هولإلأولوص لانله  ل ال تهرليلااللو علاتليقرر لاصبر لاطبرل

 اار مولإل   ل اهأنلإلتىتإلتر ليا ل ألارل اا ؤيللىنلتق يرلا ىلا بؤياي لا  ر ل اإلسبةل

ل0الليلتا لةو تبل اهريي ل    اي لىنله  ل ال تهرليإلات

ل
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ل

ل-س إل ل اامترإل لي ايقي لاول ااي ىينل:ل-4

ى ببيل اإلسببةلتو يبب لطريقبب لتيميببول ألرإلببتحليس ببإل ل اامببترإل ل اتبب ليوصبب  تلاببنلوصبب ليجببعلل4/1

 ااي ىينلانل ألرإلتحلي ل ايقي ل ااإلرا لاول ااي ىينلابول  ىب نلىبنلس بإل ل اامبترإل ليب ل

لإل  ي ل لل س ليتي يلل ايقي لإلاتليتي ي لاوله  ل اتي ياتت.ل

للاب ىبلوصب لةرإلبتحل اابي ىينلإلهبرطليا نلا إلسةل اتستمللىنلةولجبمللابنلوصب لامبترإلتًلل4/2

إليتسبتتل ااتايب ليب ل اي  يصبتحلىبنل ابةليب لل ايتاب  اوصيللى يلت ييذلإل اةلانل اجايي ل

ل0س تي ل ايتب

لسات جل اوصيللى يلى بلااتسي لاصر لاطرل اار مول-5

ل(لانلله  ل اتي ياتت.121تتتإلولانلإلتعل اإليتستتل ا يري لص و ل)للل
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 تعليمات إضافية : ثالثا  
 

 

قبل اإلعالن عن توزيع أي أرباح على المسااممين أو صدارار بتاب يجب على جميع البنوك  -1

 -:أو صلى أي جهة أخرى مراعاة مايلي بوردة قطربهذا الشأن صلى 

عتمار مدرف قطر المربزي لجميع المخددات الخادة بموجاورات البناك ودارور ص -

 تلك المخددات بشبل نهائي. بتاب من المدرف يحرر 

تحقق البناك مان بياياة حقاوق المسااممين لاللتازاة بنسابة بياياة رأا الماال المقاررة مان  -

 المدرف في جميع األوقات. 

وتنظاية  علماً بأنه سيتة فرض الجزاءات المقررة في موار قانون مدارف قطار المربازي    

 . مخاليةعلى البنوك ال 2112لسنة  11المؤسسات المالية رقة 

( 11رقاة ) وتنظاية المؤسساات المالياة ( من قانون مدرف قطر المربازي122ر بالمارة )التقي   -2

أي مان أساهمه بشابل مباشار أو ميار مباشار ص  صذا  البناك تملاكالتي تقضي بعارة  2112لسنة 

بان ذلك نتيجة لتسوية مريونية، وفي جميع األحوال يجب التخلص منهاا خاالل سانتين بارًء مان 

ماان أسااهمه وفقاااً  %11اريخ تملبهااا، واسااتًناًء ماان ذلااك يجااوز للبنااك شااراء نساابة   تجاااوز تاا

 .262من ديحة  جـللضوابط المحررة باليقرة 

ساهة البناك نيساه حتاى  ياؤًر ذلاك أعرة قياة البنك بإعطااء النداو والمشاورة للعماالء عان  -1

 على سعر سهة البنك بطريقة مباشرة أو مير مباشرة. 

مًال  بورداة قطارطرح أروات مالية جريرة للعمالء للتعامال فاي األساهة المتراولاة فاي عرة  -4

أو ميرماا ماان مااذم العملياات وذلااك حتااى صشااعار  Forward  جاال Optionعملياات الخيااارات 

 آخر.

 صدرار أوراق الرين : -5

مدرف قطر المربزي عنر الرمبة فاي صدارار من  الحدول على عرة الممانعةعلى البنك  

راق تجارياااة أو شاااهارات صيااارات أو سااانرات أو أوراق تمويلياااة أخااارى لتمويااال النشااااط أو

 .  المدرفي
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يجب على البنوك عنر طلب عرة ممانعة المدرف المربازي علاى اإلدارارات الماذبورة *

 -تقرة المستنرات التالية: نأ

 قرار الجمعية العامة بالموافقة على اإلدرار . -أ

ر وأوجااه اسااتخراة األمااوال والعائاار المتوقااع ماان اسااتًمارما بيااان الضاارض ماان اإلداارا -ب

 وبييية حسابه .

 -عنها متضمنة : راق المزمع صدرارما وبيانات وافيةنوت األو -ج

 . أوراق رين عارية أو أوراق رين مسانرة 

 . سعر اليائرة المرفوت على مذم األوراق 

 . نوت العملة واألسواق التي ستطرح بها 

 ررار األوراق .شروط ومواعير است 

 . أي شروط أو مواديات مامة أخرى 

بيان ما صذا بان سيتة صرراج مذم األوراق في بوردة قطر والموافقة المبرئية لهيئة قطار  -ر

 لألسواق المالية على ذلك .

تأًير صدرار الوراق على النسب والمؤشارات اإلشارافية وتأًيرماا علاى ميبال مخااطر  -مـ

أساعار اليائارة ومخااطر ساعر الدارف األجنباي ومخااطر البنك وبدية خاداة مخااطر 

 فجوات ا ستحقاق ومخاطر بياية رأا المال، والربحية .

 شهارة تدنيف ائتماني من أحر مؤسسات التدنيف ا ئتماني الرولية . -و

 أية بيانات صضافية يطلبه المدرف المربزي . -ز

 . 9/1/2111 يعمل بهذم التعليمات اعتباراً من تاريخه 

 اإلعالن عن البيانات المالية:** -6

لوحظ في اآلونة األخيارة قيااة بعاض البناوك بااإلعالن فاي الداحف عان داافي أرباحهاا فاي 

 نهاية العــاة وعن توزيـعات األرباح المتـوقعة قبل حدولها على عرة ممـانعة مدرف قـطـر

 

 

 )موضوت التعمية صدرار أوراق الرين( )صلى جميع البنوك( 9/1/2111تاريخ  2/2111* تعمية 
 11/6/2119تاريخ  51/2119** التعمية 
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 المربزي على القوائة المالية للبنك. 

يجب على البنوك عرة اإلعالن في وسائل اإلعالة أو اإلر ء بأية تدريحات عن داافي أرباحهاا  

فااي نهايااة العاااة والتوزيعااات المتوقعااة ص  بعاار ا نتهاااء ماان تقيااية محيظااة التسااهيالت ا ئتمانيااة 

ومحيظة ا ستًمارات واألدول األخارى لاريها والحداول علاى عارة ممانعاة مان مدارف قطار 

 . ائج التقييةتلى نالمربزي ع

 ف يتة تطبيق موار القانون على البنوك المخالية.ووس 

 . 11/6/2119يعمل بهذم التعليمات اعتباراً من تاريخه  

 :الجمعية العامة للمساممين* -1

 مدرف قطر المربزي وتنظية المؤسسات المالية ( من مرسوة بقانون111استناراً لحبة المارة رقة ) 

، فإنااه يتعااين علااى باال بنااك الحدااول علااى عاارة ممانعااة مداارف قطاار  2112( لساانة 11رقااة )

المربااازي علاااى الموضاااوعات المررجاااة بجااارول األعماااال المزماااع عرضاااه علاااى الجمعياااة العاماااة 

 للمساممين وذلك قبل اإلعالن عنه وقبل البرء في صجراءات عقر اجتمات الجمعية العامة للمساممين .

 -لعمومية وحساب األرباح والخسائر وحساب توزيع األرباح:شؤون قانونية بشأن الميزانية ا -8

 -( :111المارة )

تهاااا وحسااااب األربااااح والخساااائر وحسااااب توزياااع األربااااح لاااى المؤسساااة المالياااة تقااارية ميزاني"ع

 للمدرف للموافقة عليها قبل عرضها على الجمعية العامة ، مدرقاً عليها من مراقب الحسابات .

لياة رعاوة المدارف إليياار مان يناوب عناه لحضاور اجتماعاات الجمعياة ويجب على المؤسسة الما

 العامة بدية مراقب" .

 -( :114المارة )

"على المؤسساة المالياة التقيار بتعليماات المدارف بشاأن نشار تقريار مارققي الحساابات والميزانياة 

ائر . فااي وبيااان الاارخل والتضياار فااي حقااوق المساااممين والتاارفقات النقريااة وتوزيااع األرباااح والخساا

 من مراقب الحسابات . عليها صحرى الدحف اليومية ، مدرقاً 

ويجااوز للمداارف صلاازاة المؤسسااة الماليااة بتبااوين احتياطيااات ومخددااات صضااافية قباال توزيااع 

. بما يجوز للمدرف وضع قيور على توزيع األرباح السنوية في حا ت األرباح على المساممين

الماليااة ، أو ألي مخاااطر أخاارى  ةمااالءبيايااة رأا المااال أو ال عاارة ا لتاازاة أو الوفاااء بمتطلبااات

 يقررما المدرف ." 

 البنوك الوطنية()صلى جميع  21/2/2111تاريخ  19/2111* تعمية رقة  


