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 سادسةالالطبعة 
 

٢٤٩ 

 )۱۲ملحق رقم (                                                                                                           
 

 

 لتعبئة النماذج المرفقة بالتعلیمات التنفیذیة التعلیمات التطبیقیة
 التمویـــــلات ــــركــــلش

 ) ۱۱) وملحق رقم (۱۰تابع ملحق رقم (
 

 ) نموذج المركز المالي الشھري والجداول التحلیلیة المرفقة بھ :۱(مرفق 

األرص��دة المدین��ة القائم��ة ف��ي س��جالت الش��ركة بت��اریخ نھای��ة الش��ھر  أوالً : بن�ود الموج��ودات : تتض��من

 للحسابات التالیة :
بیة یدرج بھ رصید حساب النقد في الصندوق باللایر والعمالت األجن :نقد وبنود نقدیة أخرى   -۱

 .باإلضافة إلى أي مسكوكات أو معادن ثمینة قابلة للتحویل إلى النقد تملكھا الشركة وفي حوزتھا

المس��تحق م��ن المص��رف المرك��زي : ی��درج ب��ھ إجم��الي أرص��دة الحس��ابات المدین��ة المس��تحقة  -۲

 .للشركة من المصرف مھما كان آجالھا أو الغرض منھا 

یة : یدرج بھ مجموع أرص�دة الحس�ابات المدین�ة بمختل�ف المستحق من البنوك والمؤسسات المال -۳

 أنواعھا وآجالھا المستحقة للشركة من : 

 .البنوك المحلیة واألجنبیة داخل قطر ۳/۱/۱

 .البنوك خارج قطر   ۳/۲/۱

جنبی��ة ) أو ف��روع الش��ركة خ��ارج المرك��ز الرئیس��ي للش��ركة ( إذا كان��ت فرع��اً لش��ركة أ ۳/۲/۲

 .قطر

 .الیة خارج قطرالمؤسسات الم ۳/۲/۳

أما األرصدة المدینة المستحقة من المؤسسات المالی�ة العامل�ة داخ�ل قط�ر ف�ال ت�درج ض�من ھ�ذا 

البند ولكن تدرج حسب نوعھا والغرض منھا في البنود الخاصة بھ�ا ف�ي المرك�ز الم�الي ض�من 

 االستثمارات أو القروض أو الموجودات األخرى. 

 -د أرصدة  حسابات استثمارات الشركة ویتضمن مایلي:یدرج في ھذا البن االستثمارات :  -٤

أذونات وس�ندات الحكوم�ة القطری�ة : ی�درج ب�ھ إجم�الي أرص�دة أذون�ات وس�ندات  الحكوم�ة  ۱/٤

 .القطریة مھما كان آجالھا
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٢٥٠ 

 )۱۲ملحق رقم (تابع 
 

الی��ة أوراق وأدوات مالی��ة قابل��ة للت��داول : ی��درج ب��ھ أجم��الي أرص��دة األوراق واألدوات  الم ۲/٤

بشرط قابلیتھا للتداول ف�ي البورص�ات واألس�واق المحلی�ة واألجنبی�ة ذات الس�یولة وع�رض 

أسعارھا یومیاً في ھذه األس�واق والبورص�ات وتص�نف  ف�ي المرك�ز الم�الي داخ�ل وخ�ارج 

 قطر .
یدرج بھ إجمالي أرصدة  المس�اھمات ف�ي : أدوات ومحافظ وصنادیق استثماریة غیر متداولة۳/٤

لصنادیق واألدوات المشابھة والتي ال تتداول حصصھا ف�ي األس�واق والبورص�ات المحافظ وا

المالی��ة أو األجنبی��ة بحی��ث ال یمك��ن تس��ییلھا وفق��اً ألس��عار یومی��ة وتص��نف ف��ي المرك��ز الم��الي 

 .قطر  داخل وخارج

مساھمات في شركات ومؤسسات : یدرج في ھ�ذا البن�د أجم�الي أرص�ـدة المس�اھمات  الثابت�ة ٤/٤

المؤسسات والشركات (لیست بغ�رض االتج�ار) بم�ا فیھ�ا الش�ركات التابع�ة  أموالس في رؤو

 والزمیلة .

 أخرى :٤/٥

ویج�ب أن  ٤/٤إل�ى  ٤/۱یدرج بھ أي استثمارات أخرى بخالف تلك المدرجة ف�ي البن�ود م�ن 

 یرفق بھا كشف تفصیلي.

حسابات القروض (أو حسابات األرصدة القائمة ل إجماليالقروض ( التمویل ) : یدرج في ھذا البند  -٥

العمالء وتصنف  أنواعالتمویل بالنسبة لشركات االستثمار اإلسالمیة) التي منحتھا الشركة لمختلف 

 في المركز المالي داخل وخارج قطر.

حسب تبویبھا في المركز المالي بصافي القیمة  ةالموجودات الثابت أرصدةالموجودات الثابتة: تدرج  -٦

 تبعاد مخصص االستھالك.الدفتریة بعد اس

مدینة أخرى لم تدرج ضمن بنود الموجودات المبوبة  أرصدة أي: یدرج بھذا البند أخرىموجودات  -۷

 . یرفق بھا كشف تفصیلي أن) ویجب ٦) إلى (۱السابق بیانھا في البنود من (
 ).۷) إلى (۱الموجودات : تتضمن مجموع بنود الموجودات من ( إجمالي -۸

 د المطلوبات :ثانیاً : بنو

 :تتضمن األرصدة الدائنة القائمة في سجالت الشركة بتاریخ نھایة الشھر للحسابات التالیة
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المس��تحق للمص��رف والبن��وك والمؤسس��ات المالی��ة: ی��درج ب��ھ أرص��دة الحس��ابات الدائن��ة  بمختل��ف  -۱۰

 -أنواعھا وآجالھا المستحقة على الشركة لكل من :

 .البنوك المحلیة واألجنبیة داخل قطر ۱۰/۱/۱
 .البنوك خارج قطر  ۱۰/۲/۱
المرك�ز الرئیس�ي للش�ركة ( إذا كان�ت فرع��اً لش�ركة أجنبی�ة ) أو ف�روع  الش�ركة خ��ارج  ۱۰/۲/۲

 قطر.

 المؤسسات المالیة خارج قطر. ۱۰/۲/۳
 .مصرف قطر المركزي       ۱۰/۳

ة  العامل�ة داخ�ل قط�ر ف�ال ت�درج ض�من أما األرصدة الدائنة المستحقة للمؤسس�ات المالی�  

ھ�ذا البن��د ولك�ن ت��درج حس�ب نوعھ��ا والغ��رض منھ�ا ف��ي البن�ود الخاص��ة بھ�ا ف��ي المرك��ز 

 المالي أو في المطلوبات األخرى. 

أوراق الدین : یتضمن مجموع أرصدة  سندات القروض التي أصدرتھا الشركة بمختل�ف أنواعھ�ا  -۱۱

 .قتراض غیر مباشر للشركةوآجالھا وأي أوراق دین أخرى تمثل ا

 -المخصصات : وتشمل الرصید المتراكم للمخصصات المكونة لكل من : -۱۲

 المخصص��ات المكون��ة بشـ��ـكل  منف��رد ال��دیون المش��كوك ف��ي تحص��یلھا : وتش��مل مجم��وع۱۲/۱

 .للقروض وذمم التمویل وأي دیون أخرى

المسجلة على القروض أو   التمویل الفوائد المعلقة : وتشمل الفوائد أو األرباح  المحتسبة و۱۲/۲

وغیر مرحلة لإلیرادات حسب االستحقاق بسبب التخلف عن سداد الق�رض أو ذم�ة التموی�ل 

 أو بسبب تصنیفھ كدین مشكوك في تحصیلھ وعمل مخصص لھ.

انخفاض قیمة االستثمارات : ویشمل مخصص�ات ھب�وط أس�عار األس�ھم واألوراق  المالی�ة  ۱۲/۳

ت���م تكوینھ���ا لمقابل���ة انخف���اض أو خس���ائر محتم���ـلة ف���ي قیم���ة أو أي مخصص���ات أخ���رى 

 .استثمارات الشركة 

المخصص العام :  ویشمل المخصص الذي تم تكوینھ على أجمالي محفظ�ة  الق�روض  أو  ٤/۱۲

 .التمویل أو جزء منھا بشكل عام 
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 )۱۲تابع ملحق رقم (

 

أخ���رى : ویش���مل أي مخصص���ـات أخ���رى ل���م تن���درج ض���من المخصص���ات المبوب���ة م���ن            ٥/۱۲

 ویجب أن یرفق بھا كشف تفصیلي. ۱۲/٤إلى  ۱۲/۱

لم یتم تصنیفھا في بن�ود  أخرىقائمة لمطلوبات المطلوبات األخرى : یدرج بھذا البند أي أرصدة * -۱۳

خسائر الشركة خالل العام (تدرج  أو أرباحي ، كما یدرج ضمنھا صافأعاله المذكورةالمطلوبات 

خسائر العام السابق الت�ي ل�م تعتم�د بع�د م�ن المص�رف  أو أرباحالخسائر بالسالب) وكذلك صافي 

یعمل بالتعلیمات اعتباراً م�ن بیان�ات  ، یرفق بھا كشف تفصیلي أنومن الجمعیة العمومیة ویجب 

 . ۲۰۰٦ أكتوبرشھر 

ب�ھ األرص�دة القائم�ة للق�روض المس�اندة الت�ي حص�لت علیھ�ا الش�ركة م��ن الق�روض المس�اندة : ی�درج  -۱٤

 كفایة رأس المال." ھـ"بند  ۱٥۰صفحة  المساھمین كما ھي معرفة ومحددة في التعلیمات التنفیذیة

 -ـ  حقوق المساھمین : یدرج تحت ھذا البند األرصدة القائمة لكل من : ۱٥

 .رأس المال المدفوع  ۱/۱٥
القانوني : ویتضمن الرصید الق�ائم لالحتی�اطي اإللزام�ي المس�تقطع م�ن  ص�افي االحتیاطي ۲/۱٥

م�ن رأس الم�ال الم�دفوع  %۱۰۰على األقل حتى یبلغ نسبة  %۱۰األرباح سنویاً بمعدل 

فیم��ا یخ��ص رأس الم��ال  )۱٤۹) م��ن التعلیم��ات ص��فحة (۳أ البن��د (حس��ب م��ا ج��اء ف��ي 

 .واالحتیاطیات 

ویتضمن الرصید القائم لألرباح الناتجة ع�ن إع�ادة  تق�ویم أص�ول  احتیاطي إعادة التقویم : ۳/۱٥

الش��ركة وبع��ض اس��تثماراتھا الت��ي ل��م ی��تم إدراجھ��ا ف��ي حس��اب األرب��اح والخس��ائر وت��م 

 ترحیلھا مباشرة إلى حقوق المساھمین.

احتیاطی��ات أخ��رى : وتتض��من األرص��دة القائم��ة للمب��الغ األخ��رى المس��تقطعة م��ن ص��افي   ۱٥/٤

 قابلة للتوزیع والمخصصة كاحتیاطیات بخالف االحتیاطي القانوني.األرباح ال

أرباح ( خسائر ) مدورة : ویتضمن الرصید القائم لألرباح ( الخسائر) غی�ر الموزع�ة  ف�ي ۱٥/٥

 درج ـالیة ، وال یـرة المالیة التـنھایة العام والتي لم تخصص كاحتیاطیات وتم ترحیلھا للفت

 

                                                           
 
 

 ۹/۱۰/۲۰۰٦تاریخ  ۲۱/۲۰۰٦تعمیم   *
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ھذا البند األرباح (أو الخســـائر) الت�ي یظھرھ�ا حس�اب األرب�اح والخس�ائر للشـ�ـركة  ضمـن

 ۰في نھایة األشھر خالل العام بل تدرج ضمــن المطلوبات  األخرى 

 ).۱٥) إلى (۱۰مجموع بنود المطلوبات من (  المطلوبات:یدرج بھ إجمالي -۱٦

 

  ثالثاً : الحسابات النظامیة  :

عقود الصرف األجنبي اآلجلة  : یتضمن ھذا البند أجمالي عقود الص�رف األجنب�ي أجمالي ۱۷/۱، ۹/۱

اآلجل��ة غی��ر المس��تحقة والقائم��ة بت��اریخ المرك��ز الم��الي لك��ل عمل��ة أو من��تج آج��ل مجمع��ة بع��د 

 .تقویمھا باللایر القطري 

 .األجنبيبخالف عقود الصرف  أخرىحسابات نظامیة  أيأخرى : یتضمن ھذا البند  ۱۷/۲/،۹/۲
 

 رابعاً  : حساب األرباح والخسائر  :

یجب تعبئة أرصدة بنود اإلیرادات والمصروفات كما ھ�ي مبین�ة ف�ي حس�ـاب األرب�اح والخس�ائر  - ۱

ھ�ذه األرص�دة الفت�رة م�ن بدای�ة الس�نة  يالمرفق بالمركز المالي في نھایة كل شھر عل�ى أن تغط�

م�ود الخ�اص بالش�ھر الح�الي أم�ا العم�ود ) حتى ت�اریخ المرك�ز الم�الي وذل�ك ف�ي الع۱/۱المالیة (

الخاص بالشھر السابق فتدرج بھ أرصدة اإلی�رادات والمص�روفات الت�ي تغط�ى الفت�رة م�ن بدای�ة 

) حتى تاریخ المركز الم�الي الس�ابق ، بحی�ث یك�ون الف�رق ب�ین العم�ودین ھ�و ۱/۱السنة المالیة (

 .اإلیرادات والمصروفات الخاصة بالشھر الحالي فقط 

 .ب ان ترفق كشوف تفصیلیة ببنود االیرادات األخرى والمصروفات األخرىیج - ۲
 

 خامساً : الجداول التحلیلیة المرفقة بالمركز المالي:
 

 .یجب تعبئة ھذه الجداول وارفاقھا بالمركز المالي في نھایة كل شھر   -۱

ون ھن�اك تط�ابق ) أن یك�۱۳) إلى ج�دول (۱یجب أن یراعى عند تعبئة ھذه الجداول من جدول ( - ۲

 بین مبالغ واجمالیات البنود بالجداول وبین مبالغ واجمالیات نفس البنود في المركز المالي.
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) الخ��اص بتفاص��ـیل الق��روض (التموی��ل) حس��ب فئ��ات المب��الغ ۹یراع�ى عن��د تعبئ��ة ج��دول رق��م ( - ۳

 ٥۰أل�ف ، أكث�ر م�ن ٥۰بیان ( أقل من وعدد العمالء أن المقصود من الفئات المبینة في عمود ال

     ) ھ��و بی��ان ع�دد العم��الء ال��ذین  حص�ل ك��ل واح��د م�نھم عل��ى ق��روض ۰۰۰أل�ف  ۱۰۰أل�ف إل��ى 

ألف للفئة الثانیة  ۱۰۰الف إلى ٥۰ألف بالنسـبة للفئة األولى أو أكثر من  ٥۰( تمویل ) تقل عن 

ق�روض الخاص�ة بك�ل فئ�ة ف�ي خان�ة وھكذا بالنسبة للفئات األخرى المذكورة مع تحدید اجم�الي ال

 .المبالغ 

 یقص��د بالقط��اع الحك��ومي ف��ي ج��داول التحلی��ل حس��ب القطاع��ات االقتص��ادیة، االرص��دة  الخاص��ة -٤

  بقطاع الحكومة المركزیة والمؤسسات الحكومیة.
 

 ):۲٤۱صفحة  "۱۰") نموذج احتساب نسبة السیولة (ملحق رقم ۲مرفق (

كونة لبسط النسبة بالنموذج كما ھي ف�ي المرك�ز الم�الي المع�د ف�ي تعبأ أرصدة بنود الموجودات الم - ۱

 نھایة الشھر.

تعبأ أرصدة بنود المطلوبات المكونة لمقام النسبة ب�النموذج كم�ا ھ�ي ف�ي المرك�ز الم�الي  المع�د ف�ي  -۲

 نھایة الشھر.

 تحتسب النسبة كما ھو مبین في النموذج بشكل شھري وترفق شھریاً بالمركز المالي. -۳
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	3 - يراعى عند تعبئة جدول رقم (9) الخاص بتفاصـيل القروض (التمويل) حسب فئات المبالغ وعدد العملاء أن المقصود من الفئات المبينة في عمود البيان ( أقل من 50ألف ، أكثر من 50 ألف إلى 100 ألف 000) هو بيان عدد العملاء الذين  حصل كل واحد منهم على قروض      ( تمو...
	4- يقصد بالقطاع الحكومي في جداول التحليل حسب القطاعات الاقتصادية، الارصدة  الخاصة بقطاع الحكومة المركزية والمؤسسات الحكومية.
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