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 تعلیمات تعبئة البیان الشھري

 لموجودات ومطلوبات محال الصرافة
 )28-13ملحق رقم ( 

 

 -تعلیمات عامة: -أ

 تعبأ البیانات من واقع سجالت المحل وفقاً إلقفال آخر یوم عمل من نھایة كل شھر. -1

یج����ب أن یص����ل البی����ان الش����ھري ومرفقات����ھ إل����ى مص����رف قط����ر المرك����زي ف����ي موع����د  -2

م الث���امن م���ن الش���ھر ال���ذي یل���ي الش���ھر المق���دم عن���ھ البی���ان ویراع���ى توقی���ع أقص���اه الی���و

المس����ؤول أو الم����دیر عل����ى البی����ان وختم����ھ وك����ل مرف����ق م����ن المرفق����ات وفق����اً لتعلیم����ات 

 المصرف. 

إظھ���ار كاف���ة الموج���ودات والمطلوب���ات م���ن العم���الت األجنبی���ة ف���ي األعم���دة المخصص���ة  -3

ث یتوج���ب اعتم���اد أس���عار س���وق نیوی���ورك لھ���ا وذل���ك بع���د تقییمھ���ا بالری���ال القط���ري حی���

لتحوی��ل العم��الت األجنبی��ة إل��ى ال��دوالر األمریك��ي وم��ن ث��م اعتم��اد س��عر ش��راء ال��دوالر 

 المحدد من قبل المصرف لتحویل الدوالر إلى الریال القطري. 

) م���ن اس���ھم او س���ندات او ص���نادیق ومح���افظ 3إظھ���ار كاف���ة االس���تثمارات ف���ي البن���د رق���م( -4

عم����دة المخصص����ة لھ����ا وذل����ك بع����د تقییمھ����ا بالری����ال القط����ري س����واء اس����تثماریة ف����ي األ

 كانت داخل او خارج قطر.

) ض���من المس���تحق 12إظھ���ار أرص���دة المح���ل المكش���وفة ل���دى البن���وك ف���ي البن���د رق���م ( -5

) تح���ت اس���م " 12للبن���وك حی���ث اف���رد عم���ود خ���اص بھ���ا ف���ي الج���دول التفص���یلي للبن���د (

ت الجاری����ة المدین����ة الت����ي حص����ل علیھ����ا حس����ابات مكش����وفة" وبالمقاب����ل إظھ����ار الحس����ابا

 المحل من أي بنك إذا كانت دائنة مؤقتاً في بند األرصدة لدى البنوك. 

 

 

 

 

 

 )29ملحق رقم (
 



261       

  الجداول والنماذج وتعلیمات التعبئة                                                               تعلیمات محال الصرافة    
                                                                                                        

  2015 مارس    
 السادسةالطبعة 

 

 
 

 

یقص���د ب���الفروع الخارجی���ة تل���ك الف���روع الت���ي رخص���ت ف���ي الخ���ارج عل���ى أنھ���ا ف���روع  -6

 للمحل ویظھر رأسمالھا ضمن موجودات المحل. 

االس���تثمارات المتاح���ة للبی���ع ف���ي حس���اب احتی���اطي ی���تم تس���جیل نت���ائج التقی���یم الخاص���ة ب   -7

القیم���ة العادل���ة بالنس���بة لك���ل اس���تثمار عل���ى ح���ده وف���ي حال���ة كان���ت نت���ائج تقی���یم اح���د 

االس���تثمارات س���البة دون وج���ود رص���ید ك���افي لتغطیتھ���ا ف���ي احتی���اطي القیم���ة العادل���ة 

عل���ى تس��جل القیم���ة الس���البة غی��ر المغط���اة ف���ي حس��اب األرب���اح والخس���ائر ل��نفس الع���ام، 

 أن یظھر حساب احتیاطي القیمة العادلة ضمن حقوق الملكیة.

ی���تم تقی���یم االس���تثمارات المالی���ة وتس���جیل نت���ائج التقی���یم ف���ي حس���اب األرب���اح والخس���ائر   -8

 من كل عام.   31/12، 30/6أو حساب احتیاطي القیمة العادلة مرتین في العام في 

 -مطلوبات:تعلیمات تعبئة البیان الشھري للموجودات وال -ب

   -أوالً : الموجودات :

النق����د ف����ي الص����ندوق: ی����درج ف����ي ھ����ذا البن����د مجم����وع األوراق والمس����كوكات النقدی����ة  -1

 سواء كانت بالریال القطري أو بأي عملة أجنبیة. 

س���بائك المع���ادن الثمین���ة: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د قیم���ة الس���بائك الذھبی���ة والمع���ادن الثمین���ة  -2

مح���ل ویقص���د بالقیم���ة كلف���ة الش���راء أم���ا ف���ي نھای���ة ك���ل األخ���رى المش���تراة لحس���اب ال

ع���ام فی���تم تقییمھ���ا وت���درج بالكلف���ة أو القیم���ة الس���وقیة أیھم���ا اق���ل وھ���ذا یقتض���ي اقتط���اع 

 مخصص إذا كانت القیمة السوقیة اقل من الكلفة.  

االس���تثمار: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د قیم���ة األوراق المالی���ة والمنتج���ات االس���تثماریة المالی���ة  -3

تراة لحس���اب المح���ل وت���درج تل���ك االس���تثمارات مص���نفة حس���ب الغ���رض منھ���ا المش���

 ).39وفقا للفئات المحددة في المعیار المحاسبي الدولي رقم (
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المس���تحق عل���ى البن���وك: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د ودائ���ع المح���ل ل���دى البن���وك س���واء كان���ت  -4

لت����ي تص����بح جاری����ة دائن����ة أو مربوط����ة عل����ى أن یراع����ى إظھ����ار الودائ����ع الجاری����ة ا

 ).12مؤقتاً مدینة في بند حسابات البنوك ( البند 

المس���تحق عل���ى الص���رافین: حی���ث ان���ھ ال یج���وز للمح���ل االی���داع ل���دى الص���رافین ف���إن  -5

مث���ل ھ���ذه الحس���ابات تك���ون ناجم���ة ع���ن القی���ود الواقف���ة الناتج���ة ع���ن إرس���الیات بی���ع 

ات أو أی��ة أوام��ر عم��الت أجنبی��ة ل��م ی��تم اس��تالم قیمتھ��ا بع��د أو ع��ن ح��واالت أو س��حوب

دف��ع أخ��رى م��ع الص��رافین ومض��ى علیھ��ا م��دة أق��ل م��ن س��نة،  أم��ا إذا زادت ع��ن س��نة 

 فتظھر في بند قیود واقفة ضمن الموجودات األخرى.

) أع����اله 5المس���تحق عل����ى الف���روع الخارجی����ة: ی����درج فیھ���ا نف����س م����ا ورد ف���ي البن����د ( -6

 ولكن یخص فروع المحل الخارجیة.

ق����بض: ی����درج ف����ي ھ����ذا البن����د قیم����ة الش����یكات الس����یاحیة ش����یكات مش����تراة برس����م ال -7

والش����یكات األخ����رى ب����العمالت األجنبی����ة الت����ي اش����تراھا المح����ل م����ن العم����الء ودف����ع 

قیمتھ���ا للعم���الء ول���م یحص���ل المح���ل قیمتھ���ا بع���د وك���ذلك الح���واالت الت���ي دفعھ���ا المح���ل 

 ولم یحصلھا بعد.  

 الموجودات الثابتة بعد االستھالك: -8

ات: ی�����درج ف�����ي ھ�����ذا البن�����د القیم�����ة الدفتری�����ة ( الكلف�����ة ناقص�����اً المب�����اني والعق�����ار −

 مخصص االستھالك المتراكم) لكافة المباني والعقارات التي یمتلكھا المحل.

أث���اث ومع���دات: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د القیم���ة الدفتری���ة( الكلف���ة ناقص���اً مخص���ص  −

ات االس�����تھالك المت�����راكم) لكاف������ة األث�����اث واألدوات المكتبی������ة والل�����وازم والمع������د

 والسیارات واآلالت وما شابھ ذلك.

أخ��رى : ی��درج ف��ي ھ��ذا البن��د القیم��ة الدفتری��ة (الكلف��ة ناقص��اً مخص��ص االس��تھالك  −

 المتراكم) ألي موجودات ثابتة أخرى لم یتم ذكرھا أعاله كالسیارات .
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ف��ي أي م��ن الموج��ودات األخ��رى: ی��درج ف��ي ھ��ذا البن��د أی��ة موج��ودات ل��م ی��تم تص��نیفھا  -9

بن���ود الموج���ودات الم���ذكورة أع���اله. بم���ا ف���ي ذل���ك القی���ود الواقف���ة لم���دة تزی���د ع���ن س���نة 

) أع����اله، واألص����ول المعنوی����ة غی����ر الملموس����ة كش����ھرة 5والمش����ار الیھ����ا ف����ي البن����د (

 سنوات. 5المحل ویوزع استھالكھا على  

 .9إلى  1أجمالي الموجودات: یدرج في ھذا البند مجموع البنود من  -10

 الحسابات النظامیة: -11

مخ�����زون ش�����یكات س�����یاحیة: ی�����درج ف�����ي ھ�����ذا البن�����د مجم�����وع ق�����یم الش�����یكات  -11/1

 السیاحیة لدى المحل من مختلف العمالت والتي لم یتم تسویقھا بعد.

ش��یكات برس��م التحص��یل: ی��درج ف��ي ھ��ذا البن��د مجم��وع ق��یم الش��یكات المقبول��ة  -11/2

 والمرسلة للتحصیل.

االمان���ة: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د قیم���ة س���بائك ال���ذھب الت���ي  مع���ادن ثمین���ة برس���م -11/3

 یحتفظ بھا المحل بصفة االمانة لحین بیعھا للغیر.

كف��االت ص��ادرة م��ن البن��ك: ی��درج ف��ي ھ��ذا البن��د مجم��وع قیم��ة الكف��االت الت��ي  -11/4

 قام بإصدارھا المحل للغیر.

إن  حس����ابات أخ����رى: ی�����درج ف����ي ھ�����ذا البن����د الحس�����ابات النظامی����ة األخ�����رى -11/5

 وجدت.

 -ثانیاً :المطلوبات:

المس���تحق للبن���وك: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د كاف���ة المب���الغ المس���تحقة عل���ى المح���ل للبن���وك  -12

س���واء كان���ت س���لف وق���روض أو حس���ابات جاری���ة مدین���ة أو مب���الغ مكش���وفة مؤقت���اً 

 لدى البنوك.
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ھ����ذه المس����تحق للص����رافین: حی����ث ان����ھ ال یج����وز للمح����ل قب����ول الودائ����ع ف����ان مث����ل  -13

الحس���ابات تك���ون ناجم���ة ع���ن القی���ود الواقف���ة الناتج���ة ع���ن إرس���الیات ش���راء عم���الت 

أجنبی���ة م���ن الص���رافین ول����م ت���دفع قیمتھ���ا بع���د م����ن قب���ل المح���ل أو ع���ن الح����واالت 

یھ���ا م���دة اق���ل م���ن ال���واردة إل���ى المح���ل ول���م ت���دفع إل���ى المس���تفیدین بع���د ، ومض���ى عل

س����نة أم����ا إذا زادت ع����ن الس����نة فتظھ����ر ف����ي بن����د قی����ود واقف����ة ض����من المطلوب����ات 

 األخرى.

) ولك���ن 13المس���تحق للف���روع الخارجی���ة: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د نف���س م���ا ورد ف���ي ( -14

 یخص فروع المحل الخارجیة.

الت��ي  مب��الغ غی��ر مطال��ب بھ��ا: ی��درج ف��ي ھ��ذا البن��د قیم��ة الح��واالت والش��یكات الواقف��ة -15

 لم یطالب بھا اصحابھا والتي تزید عن سنة.

ش����یكات وح����واالت برس����م ال����دفع: ی����درج ف����ي ھ����ذا البن����د قیم����ة الش����یكات الس����یاحیة  -16

والش����یكات األخ����رى الت����ي باعھ����ا المح����ل ول����م ی����دفع المح����ل قیمتھ����ا بع����د وك����ذلك 

 الحواالت التي أجراھا المحل ولم یدفع قیمتھا بعد.

البن����د رص����ید المب����الغ المقتطع����ة م����ن اإلی����رادات ی����درج ف����ي ھ����ذا  -المخصص����ات: -17

لمواجھ���ة أي ھب���وط ف���ي قیم���ة موج���ودات المح���ل م���ن العم���الت األجنبی���ة وك���ذلك أي 

ھب����وط ف����ي قیم����ة س����بائك المع����ادن الثمین����ة الت����ي یمتلكھ����ا المح����ل وأی����ة مخصص����ات 

 اخرى.

المطلوب���ات االخ���رى: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د أی���ة مطلوب���ات ل���م ی���تم تص���نیفھا ض���من  -18

 .17ولغایة  12د من  البنو

رأس الم���ال واالحتیاطی���ات: ی���درج ف���ي ھ���ذا البن���د مجم���وع قیم���ة رأس الم���ال الم���دفوع  -19

واالحتی���اطي الق���انوني واالحتیاطی���ات االخ���رى واحتی���اطي القیم���ة العادل���ة واالرب���اح 

 (الخسائر) المدورة.
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   -تعلیمات تعبئة الجداول: -جـ 

ي ھ�����ذا الج�����دول تفاص�����یل قیم�����ة األوراق المالی�����ة ) ی�����درج ف�����1الج�����دول رق�����م رم (أ/ -1   

والمنتج�������ات االس��������تثماریة المالی��������ة كاألس�������ھم والس��������ندات والمح��������افظ والصنادی��������ـق 

االس�����تثماریة وأي اس�����تثمارات مالی�����ة أخ�����رى قائم�����ة ب�����المركز الم�����الي ل�����ـدى المح�����ـل 

وتص���نف  تل���ك االس���تثمارات حس���ب الغ���رض منھ���ا وفق���ا للفئ���ات المح���ددة ف���ي المعی���ار 

) عل����ى أن ی����تم التمیی����ز ب����ین االس����تثمارات داخ����ل قط����ر 39ال����دولي رق����م (المحاس����بي 

وخ���ارج قط���ر تح���ت ك���ل فئ���ة، وتقی���یم تل���ك االس���تثمارات وف���ق متطلب���ات المعی���ار المش���ار 

 الیھ اعاله.

): ی���درج ف���ي ھ���ذا الج���دول تفاص���یل ارص���دة المح���ل ل���دى البن���وك حس���ب 2الج���دول رق���م (أ/ -2

) حس���ب ن���وع الودیع���ة 4/2ج قط���ر (البن���د) وخ���ار4/1اس���ماء البن���وك داخ���ل قط���ر (البن���د 

م����ع م����ا ھ����و وارد ف����ي البی����ان  4/2،  4/1ون����وع العم����الت ھ����ذا ، ویج����ب تط����ابق البن����ود 

 الشھري .

):  ی����درج ف����ي ھ����ذا الج����دول حس����ابات البن����وك مص����نفة حس����ب نوعھ����ا 3الج����دول رق����م رم (أ/ -3

كحس���ابات مكش���وفة، س���لف وق���روض، ج���اري م���دین،  حی���ث تك���ون مص���نفة حس���ب أس���ماء 

)، حس�����ب ن�����وع العمل�����ة 12/2)، وخ�����ارج قط�����ر ( البن�����د 12/1ك داخ�����ل قط�����ر (البن�����د البن�����و

م���ع م���ا ھ���و وارد  12/2، 12/1والض���مانات، ھ���ذا ویج���ب مراع���اة تط���ابق مجم���وع البن���ود ، 

 في البیان الشھري.

): ی����درج ف����ي ھ����ذا الج����دول تفاص����یل المس����تحق للمح����ل عل����ى مح����ال 4الج����دول رق����م رم (أ/ -4

) ھ���ذا 5/2) وخ���ارج قط���ر (البن���د 5/1داخ���ل قط���ر ( البن���د الص���رافة حس���ب أس���ماء الص���رافین 

 مع ما ھو وارد في البیان الشھري . 5/2،  5/1ویجب مراعاة تطابق مجموع البنود 
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) ی���درج ف���ي ھ���ذا الج���دول المب���الغ المس���تحقة عل���ى المح���ل للص���رافین 5الج���دول رق���م رم(أ/ -5

 ). 13/2قطر  ( البند  ) وخارج13/1حسب أسماء الصرافین داخل قطر ( البند 

م����ع م����اھو وارد ف����ي البی����ان  13/2، 13/1ھ����ذا ویج����ب مراع����اة تط����ابق مجم����وع البن����ود  

 الشھري .

): ی���درج ف���ي ھ���ذا الج���دول تفاص���یل ك���ل م���ن الموج���ودات األخ���رى 6الج���دول رق���م ر م (أ/ -6

والمطلوب���ات األخ���رى،  ویراع���ى تط���ابق مجم���وع ك���ل منھ���ا م���ع م���ا ھ���و وارد ف���ي البی���ان 

 الشھري . 

): ی����درج ف����ي ھ����ذا الج����دول ال����دول الت����ي ت����م إص����دار ح����واالت لھ����ا 8الج����دول رق����م رم (أ/ -7

خ��الل الش��ھر المعن���ي ( المق��دم عن��ھ البیان���ات) بحی��ث تص��نف ھ���ذه الح��واالت، وت��درج ف���ي 

) العمل����ة األكث����ر اس����تخداما للتحوی����ل من����ذ بدای����ة الع����ام حت����ى تاریخ����ھ ث����م 1العم����ود رق����م (

) فیم����ا ت����درج الح����واالت بب����اقي 3) وث����م رق����م (2(العمل����ة الت����ي تلیھ����ا ف����ي العم����ود رق����م 

) عل���ى أن یراع���ي تط���ابق المجم���وع م���ع حاص���ل جم���ع األعم���دة 4العم���الت ف���ي العم���ود (

1+2+3+4 . 

): لتعبئ���ة ھ���ذا الج���دول ی���تم اتب���اع نف���س األس���س ال���واردة ف���ي الج���دول 9الج���دول رق���م ر م(أ/ -8

ول یخ���تص ب���الحواالت ) الس���ابق ، م���ع مالحظ���ة ان الف���رق ھ���و أن ھ���ذا الج���د8رق���م ر م (أ/

 الواردة.

): ی����درج ف����ي الجان����ب االیم����ن م����ن ھ����ذا الج����دول المبیع����ات ال����ى 10الج����دول رق����م ر م(أ/ -9

األف����راد والبن����وك والص����رافین الت����ي تم����ت خ����الل الش����ھر المق����دم عن����ھ البیان����ات وك����ذلك 

المبیع���ات الت���ي تم���ت ل���نفس الفئ���ات م���ن بدای���ة الع���ام وحت���ى تاریخ���ھ، أم���ا الجان���ب األیس���ر 

 یھ المشتریات وفقاً لنفس األسس المتبعة في الجانب األیمن .فیدرج ف

): ی���درج ف���ي ھ���ذا الج���دول جمی���ع المخصص���ات الت���ي ی���تم احتس���ابھا 11الج���دول رق���م(أ/ -10

لمواجھ�������ة أي مص�������روفات أو التزام�������ات مس�������تقبلیة أو أي خس�������ائر متوق�������ع ح�������دوثھا 

 لموجودات المحل.

 
 

 

 
 )29ملحق رقم (تابع 
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 -)  یدرج فیھا مایلي :16) إلى رقم رم(أ/12الجداول من رقم (أ/ -11

مخ����زون الش����یكات الس����یاحیة الت����ي یس����وقھا المح����ل بع����د تص����نیفھا حس����ب البن����وك  -11/1

المص����درة لھ����ا ویراع����ي تك����رار اس����م البن����ك ف����ي حال����ة تع����دد عم����الت الش����یكات 

الس���یاحیة المص���درة عن���ھ بحی���ث ت���درج ن���وع العمل���ة ف���ي العم���ود الث���اني والمبل���غ 

 ).   12جدول رقم رم (أ/ المعادل بالریال في العمود األخیر ،

ش���یكات برس���م التحص���یل الت���ي یقبلھ���ا المح���ل او المس���حوبة عل���ى بع���ض العم���الء  -11/2

المع���روفین ل���دى المح���ل بالمالئ���ة مقاب���ل اج���راء تح���ویالت او بی���ع عم���الت لھ���م بع���د 

التأك����د م����ن تحص����یلھا حی����ث ی����درج اس����م العمی����ل والبن����ك المس����حوب علی����ھ ون����وع 

 ).13ي ، جدول رقم رم(أ/العملة والمقابل بالریال القطر

مخ����زون المع����ادن الثمین����ة الت����ي یس����وقھا المح����ل بع����د تص����نیفھا حس����ب البن����ك او  -11/3

 ).14المؤسسة المصدرة لھا ونوع المعدن والمبلغ بالریال ، جدول رقم رم (أ/

تفاص���یل ع���دد الكف���االت الص���ادرة م���ن البن���وك م���ن حی���ث مص���در الكفال���ة والجھ���ة  -11/4

وقیمتھ����ا بالری����ال وموض����وع الكفال����ة وت����اریخ ص����دور  المس����تفیدة ون����وع العمل����ة

 ).16وانتھاء ھذه الكفالة ، جدول رقم رم(أ/

 ).15الحسابات النظامیة األخرى إن وجدت ، جدول رقم رم (أ/ -11/5

 

 

 
 


