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 ۲۰۱٤ یولیو
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٢٣٨ 

 )۱مرفق رقم (
 ............المركز المالي لشركة 

 كما في نهاية شهر ..............

 
 
 
 

 الموجودات
 لایرالمبالغ باأللف 

 المطلوبات
 المبالغ باأللف لایر

عمله 
 محلية

عملة 
 أجنبية

عمله  اإلجمالي
 محليه

عمله 
 أجنبية

 اإلجمالي

 نقد وبنود نقدیة أخرى -۱
 المستحق من المصرف المركزي  -۲

المس���������تحق م���������ن  البن���������وك -۳  
 ؤسسات المالیة والم

 داخل قطر   ۳/۱
 البنوك   ۳/۱/۱   
 خارج قطر  ۳/۲
 البنوك  ۳/۲/۱   
 المركزالرئیسي و أو الفروع ۳/۲/۲   
 المؤسسات المالیة  ۳/۲/۳   
 االســـــــــــتثمارات   -٤
   أذونات وسندات الحكومة  ۱/٤

 القطریة
 أوراق وأدوات مالیة قابلة  ۲/٤

 للتداول
 ل قطر داخ ۲/۱/٤   
 خارج قطر  ۲/۲/٤   
 أدوات ومح��افظ وص��نادیق  ۳/٤

 استثماریة(غیر متداولھ)
 داخل قطر  ۳/۱/٤   
  خارج قطر ۳/۲/٤   
  مس����اھمات ف����ي ش����ركات  ٤/٤

 ومؤسسات 
 داخل قطر  ۱/٤/٤   
 خارج قطر ۲/٤/٤   
 أخـــــــــرى  ٤/٥
  

 ) التمویل (القروض-٥
 داخل قطر  ۱/٥ 
لمت������اجرة ف������ي ألغ������راض ا ۱/۱/٥    

 األوراق المالیة
 ألغراض استثماریة أخرى  ۱/۲/٥    

  خارج قطر ۲/٥ 
 الموجودات الثابتة -٦
 أراضي ومباني  ۱/٦   

  أثاث ومعدات ۲/٦   
 أخــــرى ٦/٣   

 موجودات أخــرى -٧

المس���������تحق للمص���������رف  -۱۰   
والبن�������وك والمؤسس�������ات 

  المالیة
 داخل قطر  ۱۰/۱

 بنوك  ۱۰/۱/۱  
 ارج قطر خ ۱۰/۲

 البنوك  ۱۰/۲/۱  
 المركز الرئیسي و أو الفروع ۱۰/۲/۲  
 المؤسسات المالیة  ۱۰/۲/۳  

 المصرف المركزي  ۱۰/۳
 

 أوراق دیــــن  -۱۱
  

 المخصصات  -۱۲
 دیون مشــكوك فـي تحصیلھا ۱۲/۱  
 فوائد معلقة   ۱۲/۲  
 انخفاض قیمة االستثمارات  ۱۲/۳  
 مخصص  عام ٤/۱۲  
 أخـــــــــرى   ٥/۱۲  
 

 مطلوبات أخــرى -۱۳
 

 القروض المساندة -۱٤
 

 حقوق المساھمین  -۱٥
 رأس المال المدفوع  ۱/۱٥  
 االحتیاطي القانوني ۲/۱٥  
 ییمالتقاحتیاطي إعادة  ۳/۱٥  
 احتیاطیات أخرى  ۱٥/٤  
   أرباح (خسائر) مدورة ۱٥/٥  

   

 ات إجمالي المطلوب -۱٦    إجمالي الموجودات  -۸
 

   

 الحسابات النظامیة -۹
  

 الحسابات النظامیة -۱۷   
 

   

 )۹ملحق رقم (
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٢٣٩ 

 
 
 

 ) ۱تابع مرفق رقم (  
 ۰۰۰۰۰۰۰۰المركز المالي لشركة 
 ۰۰۰۰۰۰۰كما في نھایة شھر 

 

 الموجودات
 لایر المبالغ باأللف

 المطلوبات
 المبالغ باأللف لایر

عمله 

 محلية

عملة 

 أجنبية

عمله  اإلجمالي

 محليه

عمله 

 أجنبية

 اإلجمالي

 الحسابات النظامیة  -۹
 

  اســـتثمارات عمالء الوســاطــة  ۱/٩
  المالیــــة

 المتاجرة بالھامش ۹/۱/۱   
 المتاجرة في األوراق المالیة  ۹/۱/۲   
 مبالغ تحت التسویة ۹/۱/۳   
 أخـــــــرى ٤/۹/۱   

 میة الحسابات النظا -۱۷   
 

 مقاب�����ل اس�����تثمارات عم�����الء  ۱۷/۱
 الوساطة المالیة

 المتاجرة بالھامش ۱۷/۱/۱   
 المتاجرة في األوراق  ۱۷/۱/۲   

 المالیة 
 مبالغ تحت التسویة  ۱۷/۱/۳   
 أخــــــرى ٤/۱۷/۱   

   

 
 االستثمارات المدارة للغیر  ۹/۲
   

 حسابات العمالء  ۹/۲/۱   
 المحافظ المالیة  ۹/۲/۲   
 الصنادیق االستثماریة  ۹/۲/۳   
 مبالغ تحت التسویة ٤/۹/۲   
 أخــــــرى ٥/۹/۲   

    
مقابل االستثمارات  ۱۷/۲

 للغیر  المدارة
 حسابات العمالء  ۱۷/۲/۱   
 المحافظ المالیة  ۱۷/۲/۲   
  الصنادیق االستثماریة ۱۷/۲/۳   
 مبالغ تحت التسویة ٤/۱۷/۲   
 أخـــــرى ٥/۱۷/۲   

   

 
  إجم�������الي عق�������ود الص�������رف األجنب�������ي  ۹/۳

 اآلجـــــــلھ
 لحساب الشركة  ۹/۳/۱   
 لحساب عمالء الوساطة المالیة  ۹/۳/۲   
 لحساب االستثمارات المدارة للغیر ۹/۳/۳   

    
مقابل إجمالي عقود  ۱۷/۳

األجنب�����ي  الص�����رف
 اآلجلة 

 لحساب الشركة ۱۷/۳/۱   
لحس����اب عم����الء الوس����اطة  ۱۷/۳/۲   

 الیة الم
 لحساب االستثمارات المدارة ۱۷/۳/۳   

 للغیر             

   

 
 تعھــ����������ـدات تغطیــ����������ـة االكتتــ����������ـاب  ٤/۹

 العـــــــــــام 
 أسھم  ۱/٤/۹   
 سندات  ۲/٤/۹   
 أوراق مالیة أخرى ۳/٤/۹   
 أخـــــــرى ٤/٤/۹   

    
مقاب��������ل تعھ��������دات  ٤/۱۷

 تغطی������ة االكتت������اب 
 العام 

 م أسھ ۱/٤/۱۷   
 سندات  ۲/٤/۱۷   
 أوراق مالیة أخرى  ۳/٤/۱۷   
 أخــــــــــرى ٤/٤/۱۷   

   

 
   تعھدات أخـــرى ٥/۹
 

    
 مقابل تعھدات أخــرى  ٥/۱۷

   

 
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 



  ةالجداول والنماذج وتعليمات التعبئ                                                                                        تعلیمات شركات االستثمار 
                                                                                                                        البيانات المالية                                                                                                                                         

 ۲۰۱٤ یولیو
 سادسةالالطبعة 

 

٢٤٠ 

 
 

 ) ۱تابع مرفق رقم ( 
 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰حساب األرباح والخسائر لشركة 

 ۰۰۰۰۰۰۰إلى  ۰۰۰۰۰۰۰۰عن الفترة من 

 باأللف ريـال قطري
 البیـــــــانــــــات الشهر الحالي الشهر السابق

 -اإلیـــرادات : -أوالً:  
  
 -فوائد (عائدات ) مستلمة : -۱
  

 من المصرف المركزي  ۱/۱   
 من البنوك والمؤسسات المالیة  ۱/۲   

 داخل قطر  ۱/۲/۱        
 خارج قطر ۱/۲/۲        

  
 من القروض (التمویل )  ۱/۳   
  خـــــــرىأ ٤/۱   
 
  -أرباح وعائدات االستثمارات : -۲
 

 أذونات وسندات الحكومة القطریة  ۲/۱   
 أوراق وأدوات مالیة قابلة للتداول  ۲/۲   

 داخل قطر  ۲/۲/۱         
 خارج قطر  ۲/۲/۲         

 
 أدوات ومحافظ وصنادیق استثماریة ( غیر متداولة )  ۲/۳   

 داخل قطر  ۲/۳/۱         
 خارج قطر  ۲/۳/۲         

 
 مساھمات في شركات ومؤسسات  ٤/۲   

 داخل قطر  ۱/٤/۲        
 خارج قطر  ۲/٤/۲        

 أخــرى  ٥/۲   
 
  -عموالت مستلمة : -۳

 على القروض (التمویل )  ۳/۱   
 أعمال الوساطة المالیة  ۳/۲   
 إدارة االستثمارات للغیر ۳/۳   
 یة أخرى خدمات استثمار ٤/۳   
 أربــــاح فروق العملة -٤
 إیرادات أخـــــــرى    -٥ 

 إجــمـالي اإلیـــرادات  -٦  
 المصروفــات  -ثانیا:  

  -فوائد مدفوعة :-۱
 للمصرف المركزي  ۱/۱    
 للبنوك والمؤسسات المالیة  ۱/۲    

 داخل قطر  ۱/۲/۱          
 خارج قطر ۱/۲/۲          

 
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 
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٢٤١ 

 
 

 
 

 ) ۱ع مرفق رقم ( تاب
 تابع حساب األرباح والخسائر

 
 
 

   ....................................... إلـى    .............................................. عن الفترة من 
 

 باأللف لایر قطري
 البیــــانـــات الشھر الحالي الشھر السابق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 أوراق الدین ۱/۳    
 عمـوالت مدفــوعة  -۲
 خسائر فروق العملة  -۳
 خسائر االستثمارات -٤
 
 المخصصـــــــات  -٥
 

 مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا  ۱/٥    
 مخصص انخفاض قیمة االستثمارات  ۲/٥    
 مخصص عام  ۳/٥    
  مخصصات أخـــــــــرى ٥/٤    

 
 مصروفات عمومیة وإداریة  -٦
 
 مصــروفات أخـــرى  -۷

 إجمالـــي المصــروفات  -۸ .............. ..............
 ) ۸ـ  ٦الفترة (  صافي أرباح (خسائر ) -۹  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 
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٢٤٢ 

 
 
 

 ) ۱تابع مرفق رقم ( 
 ) المستحق من  المصرف والبنوك والمؤسسات المالیة۱(

 )۲  +۳ ( 
تحت  البيان

 الطلب
 ٣إلى  ١من  أقل من شهر

 شهور
 ٣أكثر من 

 شهور ٦إلى 
 ٦اكثر من 

 شهر ١٢إلى 
 ١٢أكثر من 
 شهر

 اإلجمالي

 المستحق من المصرف    -۲
 المركزي         

       

البنوك   المستحق من  -٣ -
 والمؤسسات المالية 

 داخل قطر     ٣/١
 البنوك  ٣/١/١
 خارج قطر     ٣/٢
 البنوك  ٣/٢/١
 المركز الرئیسي ٣/٢/٢

 أو الفروع          
 المؤسسات المالية ٣/٢/٣

       

        المجموع
 
 

 سب االستحقاق) تحلیل اذونات وسندات الحكومة القطریة ح ۲(
)٤/۱( 

اقل من  البیــــــــان
 شھر

من شھر إلى 
 شھور ۳

إلى  ۳اكثر من 
 شھور٦

إلى  ٦أكثر من 
 شھر ۱۲

 ۱۲اكثر من 
 شھر

 اإلجمالي

أذونــــــــــــــــات وســــــــــــــــندات ٤/١  
 الحكومة القطرية

      

 
 

 ) تفاصیل األوراق واألدوات المالیة القابلة للتداول ۳( 
)٤/۲( 

 اإلجمالــي ) ٤/۲/۲خارج قطر ( )٤/۲/۱قطر (داخل  البیــــــــان
 شهادات إيداع  -١
 اسهم  -٢
 سندات وأذونات حكومية أجنبية  -٣
 سندات أخرى  -٤

وراق أ  حصص متداوله لمحافظ وصناديق استثمارية وأي  -٥ -
  متداولة أخرى

   

    المجمـــــوع
 
 
 
 

 ) تفاصیل المساھمات في الشركات والمؤسسات المالیة ٤( 
)٤/٤( 

 اإلجمالــي ) ٤/٤/۲خارج قطر ( )٤/٤/۱داخل قطر ( البیــــــــان
 شـركات ومؤسسات تابعة 

 شركات ومؤسسات زمیلة 
  شركات ومؤسسات أخرى

   

    المجمــوع
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 



  ةالجداول والنماذج وتعليمات التعبئ                                                                                        تعلیمات شركات االستثمار 
                                                                                                                        البيانات المالية                                                                                                                                         

 ۲۰۱٤ یولیو
 سادسةالالطبعة 

 

٢٤٣ 

 
 

 
 
 

 
 ادیة) تفاصیل القروض (التمویل ) حسب القطاعات االقتص٥( 

 
)٥ ( 

 القطاع البیـــــــان
 الحكومي

الشركات 
 والمؤسسات

 اإلجمالي قطاع األفراد

 داخل قطر  ۱/٥
 المتاجرة في األوراق المالیة  ۱/۱/٥  
 ألغراض استثماریة أخرى  ۱/۲/٥  
  خارج قطر  ۲/٥
 المتاجرة في األوراق المالیة  ۲/۱/٥   
  ألغراض استثماریة أخرى ۲/۲/٥   

    

     جمـــــوعالم
 
 

 (التمویل ) حسب االستحقاق ) تفاصیل القروض ٦( 
 )٥  ( 

اقل من  البیــــــــان
۳ 
 ورشھ

إلى  ۳من 
 شھور٦

اكثر من 
شھور        ٦

إلى 
 ھرش۱۲

 ۱أكثر من 
 ۳إلى سنة 

 سنوات

اكثر من 
  سنوات۳

مستحقھ غیر 
 مسدده

 اإلجمالي

 داخل قطر ۱/٥  
األوراق المت���اجرة ف���ي  ۱/۱/٥      

 المالیة
ألغ�����راض اس�����تثماریة  ۱/۲/٥     

 أخرى  
       

 خارج قطر ۲/٥  
المت���اجرة ف���ي األوراق  ۲/۱/٥     

  المالیة 
ألغ����راض اس����تثماریة  ۲/۲/٥ 

 أخرى
      

       

        المجمــوع
 

 ) تفاصیل القروض ( التمویل ) حسب قابلیتھا للتحصیل۷(
 

 )٥ ( 

 نالبیــــــــــا
المتاجرة في األوراق 

 اإلجمالي ألغراض استثماریة أخرى المالیة

 خارج قطر داخل قطر خارج قطر داخل قطر خارج قطر داخل قطر
 ةحسابات جید -أ 
 حسابات دون المستوى  -ب
حسابات مشكوك في  -ج

 تحصیلھا 
 دیون میئوس منھا  -د 

      

       المجمــوع
 
 
 
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 
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٢٤٤ 

 
 
 
 

 ) ۱تابع مرفق رقم ( 
 

 (التمویل ) حسب فئات المبالغ وعدد العمالء االستھالكیة ) تفاصیل القروض۸( 
 )٥ ( 

 البیــــــان
للمتاجرة في األوراق 

 المالیة
ألغراض استثمارات 

 أخرى 
مشكوك في تحصیلھا 

 ومیئوس منھا
 اإلجمـالي

 المبالغ الءعدد العم المبالغ عدد العمالء المبالغ عدد العمالء المبالغ عدد العمالء
 ألف لایر ٥۰أقل من 
 الف لایر ۱۰۰إلى  ٥۰أكثرمن 
 الف لایر٥۰۰إلى۱۰۰أكثر من 
 إلى ملیون لایر ٥۰۰أكثر من 
 ملیون لایر ۳إلى  ۱أكثر من 
 ملیون لایر ٥إلى  ۳أكثر من 
 ملیون لایر ۱۰إلى  ٥أكثر من 
 ملیون لایر ۲۰إلى  ۱۰أكثر من 
 ملیون لایر ۲۰أكثر من 

 

        

         لمجمـــــوعا
 

 ) تفاصیل الموجودات الثابتة ۹( 
 )٦ ( 

مجمع  التكلفة البیـــــــان
 االستھالك

 صافي القیمة الدفتریة

 ) ۱/ ٦أراضي           ( 
 )  ۱/ ٦مبانـي            ( 
 )  ۲/ ٦أثاث وتجھیزات ( 
 )  ۲/ ٦آلیات ومعدات   ( 

   

    اإلمجــالــي
 

 مستحق للبنوك والمؤسسات المالیة حسب النوع واالستحقاق ) تفاصیل ال۱۰(
)۱۰( 

 
 البـــــــیان

تحت 
 الطلب

اقل من 
 شھر

إلى  ۱من 
 شھور۳

 ۳اكثر من 
إلى شھور 

 شھور٦

 أكثر من 
إلى  شھور٦

 شھر۱۲

اكثر من 
 شھر ۱۲

 اإلجمالي 

 داخل قطر  ۱۰/۱
 البنوك ۱۰/۱/۱  

 قروض (أ )        
 أخرى(ب) أرصدة دائنھ       
 خارج قطر  ۱۰/۲
 بنوك  ۱۰/۲/۱   
 (أ) قروض       
 (ب) أرصدة دائنھ أخرى     
المرك�����ز الرئیس�����ي ۱۰/۲/۲

 والفروع
 قروض )أ(
 أرصدة دائنة أخرى )ب(
 المؤسسات المالیة ۱۰/۲/۳

 قروض )أ(
 أرصدة دائنھ أخرى )ب(

     

       

        المجـــمـوع
 

 )۹ملحق رقم (تابع 
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 ۲۰۱٤ یولیو
 سادسةالالطبعة 

 

٢٤٥ 

 
 

 
 ) ۱تابع مرفق رقم ( 

 الدین  حسب االستحقاق ) تفاصیل أوراق ۱۱( 
)۱۱( 

اقل من   البیــــــــان
 شھر

أكثر من 
 ۳شھر إلى 
 شھور

 ۳اكثر من 
إلى  شھور 

 شھور٦

 ٦أكثر من 
إلى  شھور

 شھر ۱۲

اكثر من 
 شھر۱۲

 اإلجمالي

       سندات صـــادره 
       أخـــــــرى 

       اإلجمالـــــــــي
 

  
 ) تفاصیل الموجودات األخرى ۱۲(

 )۷ ( 
 اإلجمالي خارج قطر  داخل قطر  البیـــــــــان

    
    
    
    
    
    
    
    

    المجمــــــــوع
 

 ) تفاصیل المطلوبات األخرى۱۳( 
)۱۳( 

 اإلجمالي خارج قطر  داخل قطر  البیـــــــــان
     

    
    
    
    
    
    
    
    

    المجمــــــــوع
 

 
 

  
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 
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 ۲۰۱٤ یولیو
 سادسةالالطبعة 

 

٢٤٦ 

 
 
 
 
 

 ) ۱تابع مرفق رقم ( 
 
 

 )۹/۱)استثمارات عمالء الوساطة المالیة حسب نوع العمیل(۱٤( 

المتاجرة في األوراق  المتاجرة بالھامش العمــــالء
 المالیة

مبالغ تحت 
 اإلجمالي أخـــرى التسویة

 ( أ ) داخل قطــر
 أفراد       
 مؤسسات وشركات خاصة       
 وأجھزة حكومیةمؤسسات       

 (ب) خــارج قطر 

     

      المجمــوع
 

 
 

 )۹/۲) االستثمارات المدارة للغیر حسب نوع العمیل (۱٥(
 
 

حسابات استثمار  العمالء
صنادیق  محافظ مالیة خاصة

 استثماریة
مبالغ تحت 
 اإلجمالي أخرى  التسویة 

 (أ) داخل قطر 
 أفراد    
 مؤسسات وشركات خاصة    
 ت وأجھزة حكومیة مؤسسا   

 (ب) خارج قطر 

      

       المجمــوع
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )۹ملحق رقم (تابع 
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٢٤٧ 

 
 
 
 
 

 )۱مرفق رقم (
 ) تفاصیل حساب االستثمارات۱٦(

داخل  البیان
احتیاطي  الرصید خارج قطر قطر

 القیمة العادلة

 النسبة المئویة إلى 
إجمالي رأس المال 

 واالحتیاطیات *
      ةأذونات وسندات الحكومة القطری۱/٤

      -أ

      -ب

      األدوات واألوراق المالیة القابلة للتداول ۲/٤
      أسھم شركة................ -أ

      أسھم شركة................-ب
      أسھم شركة .............. -ج 
      
      المحافظ والصنادیق االستثماریة  ۳/٤
      محفظة.............. -أ

      محفظة.............. -ب
      محفظة.............. -ج
      
      

      إجمالي المحافظ 
      صندوق.................... -أ

      صندوق..................... -ب
      صندوق..................... -ج
      
      

      إجمالي الصنادیق 
      شركات ومؤسسات المساھمات في ٤/٤
      شركة..................... -أ

      شركة................... -ب
      شركة.................... -ج
      
      
      أخرى  ٤/٥
       -أ

       -ب
      -ج

      إجمالي االستثمارات 
 

 لقیمة العادلة من بسط ومقام النسبةتحسب النسبة المئویة بعد استبعاد اثر احتیاطي ا *
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٢٤٨ 

 
 
 
 

 )۱تابع مرفق رقم (
 ) تفاصیل األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة والخارجیة۱۷( 

 الرصید نوع الودیعة خارج قطر داخل قطر  اسم البنك أو المؤسسة المالیة
النسبة المئویة ألجمالي 

رأس المال 
 واالحتیاطیات 

      
      
      
      
      
      

      اإلجمالي

 
 
 
 
 
 

 )۱تابع مرفق رقم (
 لبنوك والمؤسسات المالیة المحلیة والخارجیةل ) تفاصیل األرصدة۱۸( 

 الرصید حسابنوع ال خارج قطر داخل قطر  اسم البنك أو المؤسسة المالیة
النسبة المئویة ألجمالي 

رأس المال 
 واالحتیاطیات 

      
      
      
      
      
      

      اإلجمالي
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