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التعليمات التطبيقية
لتعبئة النماذج المرفقة بالتعليمات التنفيذية
لشركات االستثمار بالمالحق أرقام() 31 ، 31 ، 33 ، 31 ، 9
مرفق ( )1نموذج المركز المالي الشهري والجداول التحليلية المرفقة به (ملحق رقم : )9
أوالً  :بنوووا المودووواات  :تت ووم األرصوواا الماينووة القائمووة فووال سوودالت الشووركة بتوواري ن ايووة
الش ر للحسابات التالية :
 3ـ نقووا وبنوووا نقايووة أيوور

:يووارج بووا رصوويا حسوواو النقووا فووال الصووناوق بووالل القطوور

والعمالت األدنبية باإل وافة للوأ أ مسوكوكات أو معواا ثمينوة قابلوة للتحويول للوأ النقوا
تملك ا الشركة وفال حوزت ا.
 -1المستحق م المصرف المركز  :يارج با لدمالال أرصواا الحسوابات الماينوة المسوتحقة
للشركة م المصرف م ما كا آدال ا أو الغرض من ا .
 -1المسوتحق مو البنووول والمتسسوات الماليووة  :يوارج بووا مدمووس أرصوواا الحسوابات الماينووة
بميتلف أنواع ا وآدال ا المستحقة للشركة م :
 3/3/1البنول المحلية واألدنبية اايل قطر.
 3/1/1البنول يارج قطر .
 1/1/1المركووز الرئيسووال للشووركة ( لذا كانووت فرع وا ً لشووركة أدنبيووة ) أو فووروس الشووركة
يارج قطر .
 1/1/1المتسسات المالية يارج قطر .
أما األرصاا الماينة المستحقة م المتسسات المالية العاملة اايل قطور فوال توارج

وم

هووذا البنووا ولكو تووارج حسووو نوع ووا والغوورض من ووا فووال البنوووا الياصووة ب ووا فووال المركووز
المالال

م االستثمارات أو القروض أو المودواات األير .
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 -4االستثمارات  :يارج فال هذا البنا أرصاا حسابات استثمارات الشركة ألموال ا الياصة فقوط
وال يارج با أ حسوابات السوتثمارات مواارا لصوالح العموال أو بالوسـوـاطة عون م ويت وم
هذا البنا ما يلال - :
 3/4أذونوووات وسوووناات الحكوموووة القطريوووة  :يوووارج بوووا لدموووالال أرصووواا أذونوووات وسوووناات
الحكومة القطرية م ما كا آدال ا.
 1/4أوراق وأاوات ماليوووة قابلوووة للتوووااول  :يوووارج بوووا أدموووالال أرصووواا األوراق واألاوات
المالية كما هال معرفة فال التعاريف بشرط قابليت ا للتوااول فوال البورصوات واألسوواق
المحلية واألدنبية ذات السيولة وعرض أسعارها يوميا ً فال هذه األسوواق والبورصوات
وتصنف فال المركز المالال اايل ويارج قطر .
ويطبووق علووأ البنوواي  1/4 ، 3/4السووقف اليوواال باالسووتثمار فووال األوراق واألاوات
المالية السائلة والقابلة للتااول الووارا فوال صوفحة رقوم ( )11فقورا ( )3/3مو الفصول
الثالث م هذه التعليمات.
1/4أاوات ومحووووافن وصووووناايق اسووووتثمارية يوووور متااولووووة :يووووارج بووووا لدمووووالال أرصوووواا
المساهمات فال المحافن والصوناايق واألاوات المشواب ة والتوال ال تتوااول حصصو ا فوال
األسووواق والبورصووات الماليووة أو األدنبيووة بحيووث ال يمك و تسووييل ا وفق وا ً ألسووعار يوميووة
وتصنف فال المركز المالال اايل ويوارج قطور ويطبوق علوأ هوذا البنوا السوقف اليواال
باالسووتثمار فووال األاوات والمحــووـافن وصووناايق االسووتثمارية يوور المتااولووة الوووارا فووال
صفحة رقم ( )11فقرا ( )1/3م الفصل الثالث م هذه التعليمات.
 4/4مساهمات فوال شوركات ومتسسوات  :يوارج فوال هوذا البنوا أدموالال أرصوـاا المسواهمات
الثابتووة فووال رتوو اموووال المتسسووات والشووركات (ليسووت بغوورض االتدووار) بمووا في ووا
الشووركات التابعووة والزميلووة  ،ويطبووق علووأ هووذا البنووا السووـقف اليوواال باالسووتثمار فووال
رتوو أموال المتسسات والشوركات الميتلفوة الوواراا بصوفحة رقوم ( )11فقورا ()1/3
م الفصل الثالث م هذه التعليمات.
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5/4أير :
يووارج بووا أ اسووتثمارات أيوور بيووالف تلوول الماردووة فووال البنوووا م و  3/4للووأ 4/4
ويدو أ يرفق ب ا كشف تفصيلال.
 -5القووروض ( التمويوول )  :يووارج فووال هووذا البنووا ادمووالال األرصوواا القائمووة لحسووابات القووروض
(أو حسووابات التمويوول بالنسووبة لشووركات االسووتثمار اإلسووالمية) التووال منحت ووا الشووركة لميتلووف
انواس العمال ويميز في ا بي نوعي اايل قطر حسـو الغرض م منح ا وهما :
 أل راض المتادرا فال األوراق المالية . أ ووراض اسوووتثمارية أيووور بيوووالف  ، 3/3/5ويدووو أ تو وووح ادماليوووات كووول نووووسحسو الغرض منا بكشف تفصيلال مرفق بالمركز المالال.
أمووا القووروض ( التمويوول ) الممنوحووة يووارج قطوور فتووارج فووال البنووا  1/5ويرفووق ب ووا
كشف تفصيلال حسو الغرض من ا.
 -6المودووواات الثابتووة  :تووارج أرصوواا المودووواات الثابتووة حسووو تبويبووـ ا فووال المركووز المووالال
بصافال القيمة الافترية بعا استبعاا ميصال االست الل.
 -7مودوووواات أيووور

 :يوووارج ب وووذا البنوووا أ أرصووواا ماينوووة أيوووـر لوووم توووارج

وووم بنووووا

المودووواات المبوبووة السووابق بيان ووا فووال البنوووا مو ( )3للووأ ( )6ويدووو ا يرفووق ب ووا كشووف
تفصيلال .
 -8أدمالال المودواات  :تت م مدموس بنوا المودواات م ( )3للأ (.)7
ثانيا ً  :بنوا المطلوبات :
تت م األرصاا الاائنة القائمة فال سدالت الشركة بتاري ن اية الش ر للحسابات التالية-:
 -31المسووتحق للمصووورف والبنوووول والمتسسووات الماليوووة :يوووارج بووا أرصووواا الحسوووابات الاائنوووة
بميتلف أنواع ا وآدال ا المستحقة علأ الشركة لكل م -:
 البنول المحلية واألدنبية اايل قطر. -البنول يارج قطر .
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 المركز الرئيسال للشركة ( لذا كانت فرعا ً لشركة أدنبية ) أو فروس الشركة يارج قطر. المتسسات المالية يارج قطر. مصرف قطر المركز .وم هوذا

أما األرصاا الاائنة المستحقة للمتسسات المالية العاملة اايول قطور فوال توارج

البنا ولك تارج حسو نوع ا والغرض من ا فال البنووا الياصوة ب وا فوال المركوز الموالال أو
فال المطلوبات األير .
 -33أوراق الاي  :يت م مدموس أرصواا سوناات القوروض التوال أصوارت ا الشوركة بميتلوف
أنواع ا وآدال ا وأ أوراق اي أير تمثل اقتراض ير مباشر للشركة.
 -31الميصصات  :وتشمل الرصيا المتراكم للميصصات المكونة لكل م -:
3/31الووايو المشووكول فووال تحصوويل ا  :وتشوومل مدموووس الميصصووات المكونووة بشـووـكل
منفرا للقروض وذمم التمويل وأ ايو أير .
1/31الفوائووا المعلقووة  :وتشوومل الفوائووا أو األربووا

المحتسووبة والمسوودلة علووأ القووروض أو

التمويل و ير مرحلة لإليرااات حسو االستحقاق بسبو التيلف ع سااا القورض أو
ذمة التمويل أو بسبو تصنيفا كاي مشكول فال تحصيلا وعمل ميصال لا.
 1/31انيفوواض قيمووة االسووتثمارات  :ويشوومل ميصصووات هبوووط أسووعار األس و م واألوراق
المالية أو أ ميصصات أيور توم تكوين وا لمقابلوة انيفواض أو يسوائر محتموـلة فوال
قيمة استثمارات الشركة .
 4/31الميصوووال العوووام  :ويشووومل الميصوووال الوووذ توووم تكوينوووا علوووأ أدموووالال محفنوووة
القروض أو التمويل أو دز من ا بشكل عام 1
 5/31أير  :ويشومل أ ميصصوـات أيور لوم تنوارج

وم الميصصوات المبوبوة مو

 3/31للأ  4/31ويدو أ يرفق ب ا كشف تفصيلال.
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 -31المطلوبات األير :
يارج فال هذا البنا أية أرصاا قائمة لمطلوبات أير لم يوتم تصونيف ا فوال بنووا المطلوبوات
الموذكورا أعوواله  ،كمووا يووارج

وومن ا صووافال أربووا أو يسووائر الشووركة يووالل العووام (تووارج

اليسووائر بالسووالو) وكووذلل صووافال أربووا أو يسووائر العووام السووابق التووال لووم تعتمووا بعووا م و
المصرف وم الدمعية العامة ويدو أ يرفق ب ا كشف تفصيلال .
 -34القووروض المسوواناا  :يووارج بووا األرصوواا القائمووة للقووروض المسوواناا التووال حصوولت علي ووا
الشركة م المساهمي كما هوال معرفوة ومحوااا فوال التعليموات بالصوفحة ( )359فقورا ()1
م الفصل التاسع.
 35ـ حقوق المساهمي  :يارج تحت هذا البنا األرصاا القائمة لكل م -:
 3/35رأو المال المافوس .
 1/35االحتيوووواطال القووووانونال  :ويت ووووم الرصوووويا القووووائم لالحتيوووواطال اإللزامووووال
المستقطع مو

صوافال األربوا سونويا ً بمعوال  %31علوأ األقول حتوأ يبلو

نسبة  %311م رأو المال المافوس حسو ما دا فال البنا "أ  "1صوفحة
( )357فيما ييال رأو المال واالحتياطيات .
 1/35احتياطال لعااا التقييم  :ويت م الرصيا القائم لألربا الناتدوة عو لعوااا
تقيويم أصوول الشوركة وبعوض اسوتثمارات ا التوال لوم يوتم لاراد وا فوال حسوواو
األربا واليسائر وتم ترحيل ا مباشرا للأ حقوق المساهمي .
 4/35احتياطيات أير  :وتت م األرصاا القائموة للمبوال األيور المسوتقطعة
مووو صوووافال األربوووا القابلوووة للتوزيوووع والميصصوووة كاحتياطيوووات بيوووالف
االحتياطال القانونال.
 5/35أربووا ( يسووائر ) موواورا  :ويت ووم الرصوويا القووائم لألربووا ( اليسووائر)
ير الموزعة فال ن اية العام والتال لم تيصال كاحتياطيات وتم ترحــيل ا
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للفتووووورا الماليوووووة التاليوووووة  ،وال يــوووووـارج

مـــوووووـ هوووووذا البنوووووا األربوووووا

(أو اليســـائر) التال ين ــرها حســـاو األربــــا واليسوائر للشـوـركة فوال
ن اية األش ر يالل العام بل تارج

مــ المطلوبات األير .

 -36ادمالال المطلوبات:يارج با مدموس بنوا المطلوبات م ( )31للأ (.)35
ثالثا ً  :الحسابات الننامية :
3/37 ،3/9اسووتثمارات عمووال الوسوواطة الماليووة :وتت ووم األرصوواا القائمووة الياصووة بووالعمال
الووذي تقوووم الشووركة بوواور الوسوويط فووال االسووتثمار لحسوواب م فووال األسووواق الماليووة والنقايووة
المحليووة واألدنبيووة فووال األوراق الماليووة والصوورف األدنبووال وأ أاوات اسووتثمارية أيوور
بنا اً علأ تعليمات م الياصة فوال شوكل أوامور الشورا والبيوع الصواارا مون م وتبووو علوأ
الودا التالال -:
 3/3/3،37/3/9المتووادرا بال ووامو  :ويووارج بووا مدموووس أرصوواا العمووال التووال تت ووم مبووال
التوويمي النقووا المواعووة موون م للتعاموول فووال عقوووا الصوورف األدنبووال ( ) أو ( )-المبووال
المواعووة أو المسووـحوبة والميصووومة ( ) أو ( )-أربووا أو يسووائر التعاموول كمووا هووال فووال
تاري لعااا المركز المالال.
 1/3/37، 1/3/9المتادرا فال األوراق المالية  :ويارج با مدموس أرصاا العمال الناشئة عو
متووادرت م فووال األوراق الماليووة شوورا ً وبيعوا ً مت وومنة الووربح أو اليسووارا وااليووااعات أو
السحوبات كما هال فال تاري لعااا المركز المالال .
1/3/37، 1/3/9مبووال تحووت التسوووية  :ويووارج بووا المبووال المسووتلمة موو العمووال علووأ سووبيل
األمانة ولم يتم تونيف ا فال استثمارات ل م بعا  ،أو مبال مستحقة لعمال انت أ التعامول
مع م ولم تسلم ل وم بعوا  ،بشورط ا تكوو دميوع هوذه المبوال مواعوة بحسوابات مسوتقلة
ع حسابات الشركة وال تحصل علي ا الشـركة أ عائا لحساب ا الياال.
4/3/37، 4/3/9أيور  :تووارج ب ووا ارصواا أ اسووتثمارات أيوور تقووم ب ووا الشووركة بالوسوواطة
ع العموال لوم توارج فوال البنووا مو  3/3/9للوأ  ، 1/3/9ويدوو أ يرفوق ب وا كشوف
تفصيلال.
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 1/37، 1/9االسووتثمارات الموواارا للغيوور  :وتت ووم األرصوواا القائمووة الياصووة بووالعمال الووذي
تتولأ الشركة لاارا استثمارات م سوا فال شكل حسوابات ياصوة أو محوافن أو صوناايق
استثمارية وتبوو علأ الودا التالال:
 3/1/37، 3/1/9حسووووابات العمووووال  :ويووووارج بووووا مدموووووس أرصوووواا الحسووووـابات والحقائووووو
االستثمارية للعمال الذي تتولأ الشركة لاارا استثمارات م بنوا اً علوأ اتفاقيوات ياصوة
مبرمة مع م ،وتت م األرصاا القائمة لالستثمارات الياصة ب وم مو أوراق ماليوة أو
أ أاوات اسووتثمارية أيوور مت وومنة أربووا أو يسووائر االسووتثمار كمووا هووال فووال توواري
المركز المالال1
1/1/37، 1/1/9المحوافن الماليووة  :ويووارج ب ووا مدموووس األرصوواا القائمووة للمحووافن الماليووة التووال
تايرها الشركة لحساو العمال مقومة حسو تاري لعااا المركز المالال.
 1/1/37، 1/1/9الصوووناايق االسوووتثمارية  :ويوووارج بوووا مدمووووس األرصووواا القائموووة للصوووناايق
االستثمارية التال تايرها أو ترعاها الشركة لحساو العموال مقوموة حسوو تواري لعوااا
المركز المالال.
 4/1/37، 4/1/9مبووال تحووت التسوووية  :ويووارج بووا المبووال

المسووتلمة م و العمووال علووأ سووبيل

األمانووة ولووم يووتم تونيف ووا بعووا فووال أ حسووابات أو محووافن أو صووناايق اسووتثمارية ، ،أو
مبال مستحقة لعمال تم تصفية حسابات م أو المحافن أو الصناايق االستثمارية الياصة
ب م ولم تسلم ل م بعا  ،بشرط أ تكوو دميوع هوذه المبوـال مواعوة بحسوابات مسوتقلة
ع حسابات الشركة وال تحصل علي ا الشركة أ عائا لحساب ا الياال.
5/1/37، 5/1/9أير  :تارج ب ا أرصاا أ استثمارات أير تقوم الشوركة بداارت وا لحسواو
العمال لم تارج فال البنوا م 3/1/9للأ4/1/9ويدو أ يرفق ب ا كشف تفصيلال.
 1/37، 1/9أدمالال عقوا الصرف األدنبوال اجدلوة  :يت وم هوذا البنوا أدموالال عقووا الصورف
األدنبال اجدلة ير المستحقة والقائموة بتواري المركوز الموالال لكول عملوة أو منوت آدول
مدمعة بعا تقويم ا بالل القطر ويتم تبويب ا وفقا ً للتصنيف التالال :
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 3/1/37، 3/1/9لحسوواو الشووركة  :وتت ووم لدمووالال العقوووا الياصووة باسووـتثمارات الشووركة
ألموال ا فال عمليات الصرف األدنبال والمتادرا بال امو1
 1/1/37، 1/1/9لحسوووواو عمووووال الوسوووواطة الماليووووة  :وتت ووووم ادمووووالال العقوووووا الياصووووة
باالستثمارات فال عمليات الصرف األدنبال والمتادرا بال وامو التوال تقووم ب وـا الشوركة
لحساو العمال علأ سبيل الوساطة 1
 1/1/37، 1/1/9لحسووواو االسوووتثمارات المووواارا للغيووور  :وتت وووم ادموووالال العقووووا الياصوووة
باالسووتثمارات فووال عمليووات الصوورف األدنبووال والمتووادرا بال ووامو الياصووة بالحسووابات
والمحافن والصناايق االستثمارية التال تايرها الشركة لحساو العمال .
 4/37، 4/9تع اات تغطية االكتتاو العام  :يوارج فوال هوذا البنوا االلتوزام القوائم علوأ الشـوـركة
فال تاري المركز المالال نتيدوة موا أصوارتا مو تع وـاات لتغطيوة االكتتواو فوال ميتلوف
األوراق المالية و يرها ويتم تبويبا وفقا ً للتصنيف التالال :
 3/4/37، 3/4/9أس م.
 1/4/37، 1/4/9سناات.
1/4/37، 1/4/9أوراق مالية أير .
 4/4/37، 4/4/9أيوور  :وتت ووم أ تع وواات تغطيووة اكتتوواو أو شوورا شووركات أو تع وواات
شووبي ة أيوور لووم توورا فووال البنوووا مو  3/4/9للووأ 1 1/4/9ويدووو ا يرفووق ب ووا كشووف
تفصيلال.
 5/37 ، 5/9مقابل تع اات أير

 :يارج فال هذا البنا أ التزامات ناشئة ع تع واات أيور

اصارت ا الشركة لم ترا فال البنوا السابقة ويدو أ يرفق ب ا كشف تفصيلال.
رابعا ً  :حساو األربا واليسائر :
 - 3يدو تعبئوة أرصواا بنووا اإليورااات والمصوروفات كموا هوال مبينوة فوال حسواو األربوا
واليسووائر المرفووق بووالمركز المووالال فووال ن ايووة كوول شو ر علووأ أ تغطووال هووذه األرصوواا
الفتوورا م و باايووة السوونة الماليووة ( )3/3حتووأ توواري المركووز المووالال وذلوول فووال العموووا
الياال بالش ر الحالال أما العموا الياال بالش ر السابق فتارج با أرصاا اإليرااات
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والمصووروفات التووال تغطووأ الفتوورا م و باايووة السوونة الماليووة ( )3/3حتووأ توواري المركووز
المالال السابق  ،بحيث يكو الفرق بي العمواي هو اإليرااات والمصروفات الياصوة
بالش ر الحالال فقط .

 - 1يدو ا ترفق كشوف تفصيلية ببنوا االيرااات األير والمصروفات األير .
يامسا ً  :الدااول التحليلية المرفقة بالمركز المالال:
 - 3يدو تعبئة هذه الدااول وارفاق ا بالمركز المالال فال ن اية كل ش ر.
 - 1يدو أ يراعأ عنا تعبئة هذه الدوااول مو دواول ( )3للوأ دواول ( )35أ يكوو هنوال
تطابق بي مبال وادماليات البنوا بالدااول وبي مبال وادماليات نفو البنوا فوال المركوز
المالال.
 - 1يراعووووووأ عنووووووا تعبئووووووة دوووووواول رقووووووم ( )8اليوووووواال بتفاصووووووـيل القووووووروض (التمويوووووول)
حسووو فئوووات المبوووال وعوواا العموووال أ المقصووووا موو الفئوووات المبينوووة فووال عمووووا البيوووا
( أقل م 51ألف  ،أكثر م  51ألف للأ  311ألف  )111هوو بيوا عواا العموال الوذي
حصل كل واحا من م علأ قوروض ( تمويول ) تقول عو  51ألوف بالنسوـبة للفئوة األولوأ أو
أكثر م  51للأ  311ألف للفئة الثانية وهكذا بالنسبة للفئات األير المذكورا موع تحايوا
ادمالال القروض الياصة بكل فئة فال يانة المبال .
مرفق ( )1نموذج احتساو نسبة كفاية رأو المال ( ملحق رقم :)31
 -3يتكو بسط النسبة كما هو مبي فوال دواول رقوم ( )3مو مرفوق ( )1ملحوق رقوم ( )31مو
مدموس عناصر رأو المال األساسال

مدموس عناصر رأو المال المسانا حسو الحواوا

القصووو المحووااا لكوول عنصوور وبحيووث ال يزيووا مدموووس رأو المووال المسووانا ع و مدموووس
رأو المال األساسال .
 -1داول رقم ( )1م مرفق ( )1ملحق رقم ( )31يشكل مقام النسبة ويتكو م :
عموا رقم ( : )3تارج با أرصاا المودواات والبنوا يارج المركز الموالال كموا هوال فوال
سدالت الشركة فال تاري المركز المالال.
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عموا رقم ( :)1يبي األوزا الترديحية لكل م المودواات وبنوا يارج المركز المالال.

عموا رقم ( :)1يعبي با حاصل

رو رصـيا كل بنـا مـ بنوا المودـواات ومـ البنوا

يارج المركز المالال بعموا رقم ( X )3الوز الترديحال اليواال بوا بعمووا رقوم ( )1ثوم
ليداا لدمالال المودواات بعا الترديح وليداا لدموالال البنووا يوارج المركوز الموالال بعوا
الترديح.
مقام النسبة :يتكو م مدموس لدمالال المودواات بعا التورديح

لدموالال البنووا يوارج المركوز

المالال بعا الترديح.

 - 1يتم تعبئة نمووذج احتسواو نسوبة كفايوة رأو الموال بوداراج مدمووس البسوط ومدموـوس المقوام
السابق احتساب ما وتكو النسبة  %311فال حالة تساو المدموعي ولذا كانت النسبة اقل
م  %311يحاا مقاار النقال .
 -4يتم احتساو نسبة كفايوة رأو الموال بتعبئوة المرفوق رقوم ( )1ملحوق رقوم ( )31وارفاقوا بوالمركز
المالال بشكل ربع سنو كما هو مبي فال التعليمات .
مرفق ( )1نموذج احتساو نسبة السيولة ملحق رقم (: )33
 - 3تعبي أرصاا بنوا المودواات المكونة لبسط النسبة بالنموذج كما هال فوال المركوز الموالال المعوا فوال
ن اية الش ر.
 -1تعبي أرصاا بنوا المطلوبات المكونة لمقام النسبة بوالنموذج كموا هوال فوال المركوز الموالال المعوا فوال
ن اية الش ر.

 -1تحتسو النسبة كما هو مبي فال النموذج بشكل ش ر وترفق ش ريا ً بالمركز المالال.
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