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  الحادي عشرالفصل 
 البیانات المالیة والحسابات الختامیة والبیانات

 المالیة إلدارة االستقرار المالي واإلحصاء
 

 

 . البیان الشھري للموجودات والمطلوبات (المركز المالي) -۱

یجب على شركات التمویل تزوید مصرف قطر المركزي شھریاً بالمركز المالي للش�ركة ف�ي 

ف�ي المرف�ق  ل�ذلكدي مع الكشوف التحلیلیة المرفقة بھ وفقاً للنماذج المع�دة نھایة كل شھر میال

) وحس�ب تعلیم�ات التعبئ�ة الملحق�ة ب�ھ والموض�حة ف�ي الملح�ق رق�م ۱۱) ملح�ق رق�م (۱رقم (

 ) على أن تصل ھذه البیانات للمصرف في غضون أسبوع من نھایة كل شھر .۱۲(

 -:صرف المركزيیة الشھریة آلیاً للمترحیل البیانات المال* -۲

بت����اریخ  ٤۲٤/۲۰۰۹تعزی����زاً لكت����اب الس����ید م����دیر إدارة ال����نظم المص����رفیة رق����م ن.م/

بشان النظام اآللي للبیانات المالیة الشھریة ، یرجى العمل عل�ى س�رعة إنھ�اء  ۲/۷/۲۰۰۹

ع�ن تلق�ي  ۸/۱۰/۲۰۱۰إجراءات الربط المشار إلیھا حیث سیتوقف المصرف بع�د ت�اریخ 

ھ�ذا وق�د س�بق إبالغك�م بكیفی�ة التس�جیل ، ش�ھریة م�نكم بالطریق�ة الیدوی�ة البیانات المالی�ة ال

 . مضغوط صوفق تعلیمات فنیة أرسلت لكم بواسطة قر

 -المیزانیة الشھریة الجدیدة **: -۳

الخ��اص بالموض��وع أع��اله ،  ۲۳/۸/۲۰۱۲) بت��اریخ ۳۱/۲۰۱۲باإلش�ارة إل��ى التعم��یم رق��م (إ.ر

 -على جمیع الشركات االلتزام بالتالي :

تزوی��د المص��رف المرك��زي ب��الملف االلكترون��ي الخ��اص بالبی��ان الم��الي الجدی��د والج��داول  .۱

                       االلكترون��������ي عش��������ھریاً ال��������ذي تجدون��������ھ عل��������ى الموق��������) ۲۹(ملح��������ق المرفق��������ة 

)QCB-portal-Balance Sheet-New Balance Sheet واالس��تمرار ب��ذلك اعتب��اراً م��ن (

وذلك كمرحلة تجریبیة أولى على أن ترد البیانات ش�ھریاً  ۲۰۱۲بیانات نھایة شھر سبتمبر 

 في موعد أقصاه الیوم الثامن من الشھر التالي .

االستمرار بتزوید المصرف بالبیان الش�ھري للموج�ودات والمطلوب�ات الح�الي ع�ن طری�ق  .۲

Q.C.B PORTAL  وذل�ك لح�ین االنتھ�اء م�ن تنفی�ذ النظ�ام الجدی�د  العم�ل ب�ھ یجريوفقاً لما

واختب��ار العم��ل ب��ھ وص��دور تعلیم��ات م��ن المص��رف المرك��زي بوق��ف العم��ل بنظ��ام البی��ان 

 المالي الشھري الحالي .

 . ۸/٤/۲۰۱۰تاریخ  ۹/۲۰۱۰تعمیم  * 
 . ۱/۱۰/۲۰۱۲تاریخ  ۳۷/۲۰۱۲** تعمیم 
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 الحسابات الختامیة . -٤

وتنظیم المؤسس�ات المالی�ة رق�م من قانون مصرف قطر المركزي  ۱۳۳  تقیداً بأحكام المادة ۱/٤

حس��اب األرب��اح والخس��ائر تق��دیم میزانیتھ��ا و التموی��ل، یج��ب عل��ى ش��ركة  ۲۰۱۲لس��نة  ۱۳

وحساب توزی�ع األرب�اح للمص�رف للموافق�ة علیھ�ا قب�ل عرض�ھا عل�ى الجمعی�ة العام�ة وفق�اً 

كم�ا تلت�زم الش�ركة ، علیھ�ا م�ن مراق�ب الحس�ابات  مصدقاً للنماذج المقررة من المصرف ، و

جب عل�ى الش�ركة دع�وة وی، بعرض المالحظات التي یبدیھا المصرف على الجمعیة العامة 

 .بصفة مراقب  من ینوب عنھ لحضور اجتماعات الجمعیة العامة مصرف إلیفادال

أن تنش��ر الق��وائم المالی��ة (الحس��ابات الختامی��ة) بش��كلھا النھ��ائي بع��د  التموی��لعل��ى ش��ركات *۲/٤

الحس�ابات ف�ي إح�دى الجرائ�د القطری�ة مراق�ب إقرارھا من الجمعیة العامة مص�دقة م�ن قب�ل 

ة ، ویش�مل ذل�ك المیزانی�ة العمومی�ة ـ�ـة المالیـالسن� اءـ�ـانتھم�ن  ھرـ�ـة أشـالیومیة خالل أربع

وقائم��ة ال��دخل وقائم��ة التغی��ر ف��ي حق��وق المس��اھمین وقائم��ة الت��دفقات النقدی��ة واإلیض��احات 

 عنھا. واإلفصاح

وین احتیاطیات ومخصصات إضافیة قبل توزیع األرباح بتك التمویلللمصرف إلزام شركة  ۳/٤

قطر المركزي وتنظیم المؤسس�ات  مصرف) من قانون ۱۳٤على المساھمین تقیداً بالمادة (

 . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳المالیة رقم 

لس��نة  ۱۳" م��ن ق��انون مص��رف قط��ر المرك��زي وتنظ��یم المؤسس��ات المالی��ة رق��م ۱۳٤الم��ادة " -٥

التقی��د بتعلیم��ات المص��رف بش��أن نش��ر تقری��ر م���دققي  التموی��لعل��ى ش��ركات " أف��ادت ۲۰۱۲

الحس��ابات والمیزانی��ة وبی��ان ال��دخل والتغی��ر ف��ي حق��وق المس��اھمین والت��دفقات النقدی��ة وتوزی��ع 

 األرباح والخسائر ، في إحدى الصحف الیومیة ، مصدقاً علیھا من مراقب الحسابات .

ص��ات إض��افیة قب��ل توزی��ع ویج��وز للمص��رف ال��زام ش��ركة التموی��ل بتك��وین احتیاطی��ات ومخص

 األرباح على المساھمین .

ویجوز للمصرف وضع قیود على توزی�ع األرب�اح الس�نویة ف�ي ح�االت ع�دم االلت�زام أو الوف�اء 

 .  "بمتطلبات كفایة رأس المال أو المالءة المالیة ، أو ألي مخاطر أخرى یقدرھا المصرف

 :**البیانات الخاصة باالستقرار المالي واإلحصاء  -٦
 

إدارة االستقرار المالي واإلحصاء بمصرف قطر المركزي من ضمن مھام واختصاصات 

 كيـدولة ، ولــي بالــإجراء الدراسات والبحوث الخاصة باستقرار الجھاز المصرفي والمال

 . ۲۱/۹/۲۰۰٦تاریخ  ۱۷/۲۰۰٦تعمیم * 
 . ۲۲/۲/۲۰۰۹تاریخ  ۲/۲۰۰۹** تعمیم 

 



١٦٢       
 البیانات المالیة والحسابات الختامیة                                                       تعلیمات شركات التمویل    

          والبیانات المالیة إلدارة االستقرار المالي واإلحصاء                                                                                           

  ۲۰۱٤ أكتوبر     
 سادسةالالطبعة 

 

 
 

یج��ب عل��ى ش��ركات ت��تمكن تل��ك اإلدارة م��ن أداء المھ��ام الموكل��ة إلیھ��ا بالدق��ة والس��رعة ، 

 ي :العمل بما یل التمویل

ملحق ب�الموافاة اإلدارة المعنیة بالبیان�ات المطلوب�ة ش�ھریاً حس�ب الج�داول المرفق�ة  -

 ).۱۳رقم (

" إدارة بغ��رض التنس��یق مباش��رة م��ع  تموی��لتحدی��د مس��ئول اتص��ال ف��ي ك��ل ش��ركة  -

،  ھ�اتفالبجمیع البیانات الخاصة بھ (رق�م وتزویدھا االستقرار المالي واإلحصاء" 

وعن��د اس��تالم البیان��ات الخاص��ة  ، البری��د اإللكترون��ي)رق��م الج��وال ، رق��م الف��اكس 

 .الكترونیة من الجداول (المرفقة)نسخھ بمسئول االتصال سوف یتم تسلیمھ 

 :*التغیرات في المعاییر المحاسبیة -۷

المع�اییر الدولی�ة بجمی�ع التغی�رات الت�ي ح�دثت ف�ي العمل التمویل  شركاتعلى جمیع یجب 

وف�ق المواعی�د الت�ي ح�ددتھا  ۷رق�م  اإلفص�اح) ومنھا معیار IFRSالتقاریر المالیة ( إلعداد

 .المعاییر للعمل بھذه التغیرات

  -: المرفقات -۸

       ھ ) نم����وذج المرك����ز الم����الي الش����ھري والج����داول التحلیلی����ة المرفق����ة ب����۱مرف����ق ( -

 ) .۱۱(ملحق رقم 

 ) .۱۰(ملحق رقم ) نموذج احتساب نسبة السیولة ۲مرفق ( -

والت�ي یج�ب عل�ى ) ۱۲ملح�ق (لتعبئة ھ�ذه النم�اذج المبین�ة أع�اله التعلیمات التطبیقیة  -

جمی��ع الش��ركات التقی��د بھ��ا وتعبئتھ��ا حس��ب التعلیم��ات وتق��دیمھا إل��ى المص��رف ف��ي 

 .األوقات المحددة 

 

 

 

 

 
 . ۲٤/۲/۲۰۰۸تاریخ  ۳/۲۰۰۸عمیم *ت


