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 الثالث عشرالفصل 
                                      

 البیانات المالیة والحسابات الختامیة والنسب اإلشرافیة 
  والتسجیل المحاسبي 

 

 -البیان الشھري للموجودات والمطلوبات : -1

البیان الشھري للموجودات والمطلوبات والجداول المرفقة من رقم تزوید المصرف بیجب  -أ

تعبئة ھذه و  .التالي الشھرفي موعد أقصاه الیوم الثامن من  كل شھر )16) إلى رم(أ/1رم(أ/

 موقعة من قبل المدیرو )28) إلى رقم (13رقم ( المبینة في المالحق منالنماذج والجداول 

 .الرئیس التنفیذي أو  العام

الملحق رقم مبینة ب تعلیمات تعبئة البیان الشھري لموجودات ومطلوبات محل الصرافة -ب

)29(. 

 -: *نظام المیزانیة الشھریة والسنویة لمحال الصرافة -2

حرص��اً م��ن مص��رف قط��ر المرك��زي عل��ى تبن��ي األنظم��ة االلكترونی��ة ف��ي التعام��ل م��ع مح��ال 

ي للمیزانی�ات الصرافة وحرص�اً من�ھ عل�ى دق�ة المعلوم�ات وس�رعتھا ، فق�د أع�د نظ�ام الكترون�

الص�رافة الب�دء ف�ي تطبی�ق ھ�ذا النظ�ام م�ن ش�ھر یونی�و ویجب عل�ى مح�ال الشھریة والسنویة، 

2012 .  

) من قانون مصرف قطر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م 216سیتم تطبیق المادة (

 في حالة عدم االلتزام بالنظام الجدید للمیزانیات الشھریة والسنویة . 2012لسنة  13

 -: المیزانیة العمومیة وحساب األرباح والخسائر -3

 13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 133استناداً ألحكام المادة (

 . 2012لسنة 

على محل الصرافة تقدیم تقریر میزانیتھ وحساب األرباح والخسائر وحساب توزیع األرباح  -أ

ً للنماذج ا لمقررة من للمصرف للموافقة علیھا من قبل عرضھا على الجمعیة العامة ، وفقا

المصرف مصدقاً علیھا من مراقب الحسابات ، ویلتزم المحل بعرض المالحظات التي یبدیھا 

 ضور ــوب عنھ لحــن ینـــاد مــرف إلیفـالمص المصرف على الجمعیة العامة وعلى المحل دعوة
 

 

 (التعلیمات الفنیة مرفقة بالتعمیم) 18/4/2012تاریخ  13/2012تعمیم رقم *
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اجتماعات الجمعیة العامة بصفة مراقب ، على أن یصل المصرف تقریر مراقب الحسابات 

 . نتائج الفحص الداخلي للعملیات المصرفیة خالل ثالثة أشھر من نھایة السنة المالیةو

یجب على محال الصرافة تعبئة نماذج المیزانیة العمومیة (الحسابات الختامیة) ، وحساب  -ب

) ، 32) إلى رقم (30األرباح والخسائر ، وحساب توزیع األرباح المبینة بالمالحق من رقم (

) 33) الموضحة في المالحق من رقم (5) إلى رقم (1تفصیلیة المرفقة من رقم (والجداول ال

) المرفقة من واقع بیانات نھایة السنة المالیة للمحل ، وأن تكون موقعة من قبل 37إلى رقم (

المدیر العام/ الرئیس التنفیذي ، ومصدقة من قبل مدقق الحسابات بما یفید مطابقتھا للسجالت ، 

بالحسابات الختامیة كتاب من مدقق الحسابات یتضمن مالحظاتھ على تلك على أن یرفق 

 الحسابات وأن ترد إلى المصرف في موعد أقصاه نھایة فبرایر من كل عام .

 -تسجیل أرباح وخسائر العام الجاري : -4

تقوم بعض محال الصرافة بتسجیل أرب�اح أو خس�ائر الع�ام الج�اري ف�ي البی�ان الش�ھري تح�ت 

باس��م األرب��اح والخس��ائر الم��دورة ض��من حس��اب رأس الم��ال واالحتیاطی��ات ،  19/4بن��د رق��م 

یجب على جمیع محال الصرافة تسجیل نتائج أعمالھا من أرباح أو خس�ائر ع�ن الع�ام الج�اري 

ف��ي البی��ان الش��ھري تح��ت بن��د مطلوب��ات أخ��رى ول��یس ض��من األرب��اح والخس��ائر الم��دورة ف��ي 

) 6ن یتم ذكر قیمتھا ف�ي الج�دول التفص�یلي رق�م رم(أ/حساب رأس المال واالحتیاطیات على أ

) المرف��ق بالبی��ان الش��ھري المرس��ل للمص��رف، أم��ا مبل��غ األرب��اح أو الخس��ائر 250ص��فحة (

الم��دورة المس��جل ض��من حس��ابات رأس الم��ال واالحتیاطی��ات فیج��ب أن یتط��ابق ط��وال الع��ام 

ح�ل ع�ن الع�ام الس�ابق وال ی�تم الجاري مع المبل�غ الم�درج ف�ي الحس�ابات الختامی�ة المعتم�دة للم

 تغییره إال بعد اعتماد الحسابات الختامیة للمحل بعد نھایة العام. 

 -البیانات الدوریة : -5

 13) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م 135استناداً ألحكام المادة ( 

ات الت�ي ی�رى ض�رورة الحص�ول موافاة المصرف  بالبیان، یجب على محال الصرافة  2012لسنة 

علیھ��ا ف��ي الوق��ت وبالطریق��ة الت��ي یح��ددھا كالتقی��د بنم��اذج البیان��ات الدوری��ة الموض��حة ف��ي البن��دین 

الخاصة بالبیان الشھري للموجودات والمطلوبات والحسابات الختامیة و إال تم  150صفحة ) 1،2(

م��ن ق��انون مص��رف قط��ر ) 216المنص��وص علیھ��ا ف��ي الم��ادة ( ج��زاءات المالی��ةالتع��رض لتوقی��ع ال

 . 2012لسنة  13المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم 
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 -التسجیل المحاسبي: -6

 -تنظیم السجالت المحاسبیة للمحل: -6/1

المحاس�بي و  على جمیع محال الص�رافة مراع�اة المع�اییر المحاس�بیة الدولی�ة ف�ي التس�جیل

وس�وف ی�تم ف�رض  نـی�ــقوانـلل قاً ـطب� حاسبیةـ�ـالت المـسج�ـیم الـظ�ـوتن العمل على إمس�اك

 مصرف.اللتعلیمات مالیة على أي محل مخالف  جزاءات

 -القیود الواقفة والمعلقة في حسابات محال الصرافة:  -6/2

یج��ب عل��ى جمی��ع مح��ال الص��رافة العم��ل عل��ى تس��ویة القی��ود المعلق��ة ل��دیھا م��ن خ��الل  

، وف�ي ح�ال ع�دم قی�ام لص�رافة ومح�ال االبن�وك المراس�لین م�ن المتابعة المس�تمرة م�ع 

المحل بتسویة ھذه القیود لفت�رات تزی�د عل�ى س�تة ش�ھور، یج�ب علی�ھ القی�ام باحتس�اب 

 مخصص بكامل قیمة ھذه القیود المعلقة. 

 -الحسابات النظامیة: -6/3

   -قیام محال الصرافة بإثبات الحسابات التالیة في سجالتھا كحسابات نظامیة:یجب 

 كات السیاحیة المحتفظ بھ لدیھا. قیمة مخزون الشی  -أ

 شیكات برسم التحصیل المرسلة للتحصیل. ال  -ب

 قیمة سبائك الذھب أو المعادن الثمینة األخرى المحتفظ بھ لدیھا برسم األمانة.  -ج

 . ل الصرافةصادرة من البنوك لمحالكفاالت ال  -د

 :المصروفات النثریة ونظام السلفة المستدیمة  -7

ع��ض مح��ال الص��رافة بتس��دید قیم��ة مص��روفاتھا والتزاماتھ��ا تج��اه الغی��ر م��ن النق��د ل��وحظ قی��ام ب

 بالصندوق الناتج عن بیع عمالت أجنبیة وإصدار حواالت للغیر. 

حكام الرقاب�ة والض�بط ال�داخلي یج�ب التوق�ف ع�ن اتب�اع ھ�ذا النظ�ام وأن ی�تم تس�دید إألغراض     

الل تحری�ر ش�یكات مس�حوبة عل�ى حس�ابات قیمة المصروفات وأي التزامات تج�اه الغی�ر م�ن خ�

 محل الصرافة لدى البنوك.

 -النسب اإلشرافیة : -8

 -نسبة الموجودات الثابتة إلى رأس المال واالحتیاطیات : -8/1

% 25یجب أن ال تتجاوز صافي الموج�ودات الثابت�ة الس�تعمال المح�ل الخاص�ة ع�ن نس�بة 

 . من رأس مالھ واحتیاطیاتھ
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 -رات المالیة :سقوف االستثما -8/2

 تش��مل جمی��ع أن��واع اس��تثمارات المح��ل ف��ي األوراق المالی��ة بأنواعھ��ا واالس��تثمارات ف��ي 

ات س�واء ـشرك�ــال والــأمفي رؤوس  الثابتةالمحافظ والصنادیق باإلضافة إلى المساھمات 

 -:*، یجبداخل أو خارج قطر

   م�����ال  س % م�����ن رأ10ف�����ي أي وق�����ت نس�����بة أال یتج�����اوز مجم�����وع االس�����تثمارات   -أ

 واحتیاطیات المحل.

        أال یتج����اوز االس����تثمار ف����ي الش����ركة الواح����دة أو األداة االس����تثماریة الواح����دة نس����بة -ب

 .% من رأس مال واحتیاطیات المحل3

 -االقتراض من الغیر : -8/3

یشمل جمیع أنواع القروض والسلف والتسھیالت االئتمانیة المباشرة التي یحصل علیھا 

 البنوك والمؤسسات المالیة ومن أي مصادر أخرى سواء داخل أو خارج قطر.المحل من 

% م��ن 100 مب��الغ المقترض��ة م��ن الغی��ر نس��بةیج��ب أال یتج��اوز مجم��وع االئتم��ان وال -أ

 رأس مال المحل واحتیاطیاتھ .

یجوز للمحل الحصول على قروض بضمان حجز أرصدتھ لدى البنوك التي تغطي  ال -ب

 أخرى. وحواالت وأي عملیات تحویل أو صیرفةیكات یصدره من ش قیمة ما

استبعاد أثر احتیاطي القیمة العادلة عند احتساب النس�ب الخاص�ة بالس�قوف الم�ذكورة یجب  -8/4

 .أعاله 7/3و 7/2في البندین 

من قانون مصرف قط�ر  216حسب المادة مالیة على أیة مخالفات  جزاءاتسوف تفرض 

 . 2012لسنة  13لیة رقم المركزي وتنظیم المؤسسات الما

 
 

 

 

یُعمل بالتعمیم من  2011من التعلیمات لمحال الصرافة حتى مایو  144صفحة  7من البند  7/2عدل في البند  8/12/2011ریخ تا 41/2011تعمیم  *
1/1/2012 
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