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 : العالقة مع العمالءالرابعالفصل 
 

 أوالً: االســـتثمارات لصالح العمالء
 

       -النشاط االستثماري لصالح العمالء :  -1

 -تتكون األعمال االستثمارية من اآلتي :  1/1  

فتتتح استتاااس االستتتثماراس والارا الماتتافا االستتتثمارية   االستتتثمار ليريتتر : -     

رية ليريتر ستواء كتانوا افترالا  او ماستأساس او شتأركاس والصناليق االستتثما

 .  وكل ما اعتار قانونا  او عرفا  استثمارا  ليرير

ترتيب وتستويق است و وستنلاس وهير تا  (   Underwritingترتيب االكتتاب )  -    

 من  اوراق مالية ليشركاس والمشاريع المختيفة.

ق المالية االايع والشتراء وانتاتال الميكيتة التعامل مع األورا الوساطة المالية : -    

والتسجيل في استواق  المتال الماييتة والعالميتة عيتس استاا الوكالتة اموجتب 

 اإنشاء سوق اللواة لألوراق المالية .  1991( لسنة 11الاانون رقو )

ترتيب  يكل التمويل الالزو ليماسساس  Corporate Finance ترتيب التمويل  -    

 امة والمشاريع لياصول عيس التمويل .الخاصة والع

تاليو االستشاراس ليمستثمرين واجتراء اللراستاس  االستشاراس االستثمارية : -   

 المالية واالقتصالية ليمشاريع والماسساس والشركاس . 

ألوراق الماليتة المختيفتة ا:تاتليو ختلماس افتا     Custodianامين ع لا قتيو      -     

 يين والخارجيين . ليمستثمرين الماي

يي ا المصرف تكون من ضتمن يعرف ا ويوافق ع اي اعمال استثمارية اخرى  -

 االعمال االستثمارية. 

 

 
 : 2132لسنة  31األعمال االستثمارية حسب قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم  تعريف

األسبمم االستثمار للغير ، وممارسة الوساطة والوكالة المالية ، وترتيبب األكتتباا العبا  ، وتمبخيم تبخمات الاألبا واألمبان ، وااليبتراا  ب    بخار 

 ب  ددوات النمبخ والمبال والصبرف األ ناب  والمعبادن الثمينبة ،  ارجبت، و دارة المابا ا والصبناديا االسبتثمارية ، واالوغيرها من األوراق المالية 

  وتمخيم االستشارات بشأن دسواق ردس المال والخخمات المتصلة بخمج ويراء وبيع الشركات ، ودي دعمال دترى ياخدها المصرف .
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 تعييماس تنايمية:1/2

يجب ان تشتمل جميتع مطاوعتاس األوراق الخاصتة ااألعمتال االستتثمارية  استو   -      

 تت ا األعمتتال الانتتو وعنوانتتق ورقتتو ترخيصتتق متتن المصتترف وعاتتارا تفيتتل ان 

 مرخصأة وخاضعة لرقااة المصرف . 

ياار عيس اعضاء مجيا الارا الانو وموافيق اإلفضتاء اييتة معيومتأاس تتعيتق  -     

ايي عميل اال اموافاة كتااية مسااة منق او اناء عيس نص قانأأتأوني او انتاء عيتس 

ص امتتر  او اكتتو قضتتأالي وياتتل  تت ا الااتتر ستتاريا  اعتتل انت تتاء خلمتتة األشتتخا

 المشار الي و اعالا . 

في االة رهاة اي انو التعاون مع اي شركة او ماسأسة او انو اجناي لممارسة  -     

  فيجتتب اختت  الموافاتتة المسأتتأااة متتن او المصتترفية اي متتن األعمتتال االستتتثمارية

المصتتترف   عتتتأيس ان ياتتتين فتتتي الطيتتتب نتتتوي األعمتتتال االستتتأتثمارية والعالقتتتة 

  0ن الاانونية اين الطرفي

 -العالقة مع العمأأالء:1/3

عيس الانوو تاليل مواعيل التعامل مع الجم ور في ممارسة النشأاط االستتثماري   -     

 اعل موافاة المصرف .

يجتتب ان تشتتمل المطاوعتتاس والمراستتالس استتو وعنتتوان الانتتو وارقتتاو االتصتتأال   -     

 ال اتفي وهير ا من وسالل االتصال .  

الانتتو ايجتتال الصتتيرة الاانونيتتة المناستتاة ليعالقتتة الماقتتتة واللالمتتة متتع  يجتتب عيتتس  -     

 عمأاللق اما يكفل تجنيب الانو اية مخاطر قانونية .  

يجتتب عيتتس كتتل انتتو ايضتتام انتتواي المختتاطر المتعياتتة اتتينواي االستتأتثمار لعماللتتق   -     

 كتاايا  في العاول والنشراس .  

يل عماللق مرا واالا  عيس األقل كل شت ر اكشتأف ياتين يتوجب عيس كل انو تزو   -     

فيق رصيل جميع االستثماراس وتفاصيل العميياس وما اااتتق متن اراتام او خستالر  
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واشتكل مجمتع او مفصتل استب استعار الستوق المايتي او األجناتي  متا لتو تنتأص  

 هير  لو .  عيس اتفاقية االستثمار اين الانو والعميل 

لانتتتو ايتتتان العمتتتوالس التتتتي يتااضتتتا ا متتتن عماللتتتق عيتتتس األعمتتتال يجتتتب عيتتتس ا  -     

 االستأثمارية التي ياوو لصالا و ا ا . 

يجب ااتفتاا الانتو اجميتع الستجالس والمستتنلاس المتعياتة ااألعمتال االستأتثمارية   -     

 في مكان ماللو لاخل اللولة وليفترا الماللا االاانون الصالر من المصرف .  

 نع اي انو من تسويق شراء او ايع اس مق لعماللق . يم  -     

يااتتر عيتتس الانتتو الايتتاو ااستتتثماراس تتصتتف ااستتترالل عماللتتق لمعيومتتاس هيتتر   -     

 . (  Insider information)   معينة رسميا   

يتوجب عيس الانو التصريح واخت  موافاتة عماللتق عنتل قيامتق اعمييتاس استأتثمارية    -     

 تعارض في المصالح فيما اين و .يوجل ا ا  

 -ضوااط لاخيية ليانو:  1/1

 .يجب عيس الانو فصل نشاط االسأأتثمار ليرير عن نشاط ترتيب االكتتاب    -     

متتن ( Back office)يجتتب عيتتس الانتتو فصتتل العمييتتاس المستتانلا لالستتتثمار ليريتتر   -     

 ملراء االستثمار ليرير . 

ر وان عتن نشتاط االستتثمار ليريت ط الانتو االستتثماري لصتالاقيجب فصتأل  نشأتأا  -     

لتتيا ل تتا تاعيتتة لتتأللاراس األختترى  مستتتاية او الارا تختتتص ااالستتتثمار ليريتتر واتتلا

  االانو.

 تخضع جميع األعمال االستثمارية لمراقاة الملقق اللاخيي اشكل لوري .   -     

 ملقق الخارجي . تخضع جميع األعمال االستثمارية لمراقاة ال  -   

ة ليمستتتالية وفاتتتا  ليمتتتوال كتتتل متتتن يختتتالف ااكتتتاو  تتت ا التعييمتتتاس يكتتتون عرضتتت  -      

 مصترف قطتر المركتزي وتناتيو الماسستاس الماليتة عيي ا فتي قتانون المنصوص

 .  2012( لسنة 13رقو )
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 -االستثمارية لصالح العمالء : والاساااسالارا وتسويق الماافا  -2

 تعاريأأف 2/1

فتي  والتنمويتة واالستتثمارية مرخص لق امزاولة األعمتال المصترفية اي انو : و الان

 وتناتيو الماسستاس الماليتة قطر وفق ااكتاو قتانون مصترف قطتر المركتزي

 .2012لسنة  13رقو 

 . االستثمارية او المافاة الاسابالانو ال ي يلير  : المليأر

األوراق 

واأللواس 

 المالية

السنلاس واألوراق واأللواس المالية األخرى المطرواتة كافة انواي األس و و :

كتل متا يعتاتر عتأرفا  او   في األسواق المالية والنالية لاخل قطتر او خارج تا

 .قانونا  اوراق والواس مالية وافق عيي ا المصرف اين ا ك لو

او المكتتب فتي  الاساب االستثماريالشخص الطايعي او المعنوي صااب  : المستثمر

 فا االستثمارية التي يلير ا او يسوق ا الانو.الماا

 الاستتتتتتتتتتتاب

   االستثماري

استتاب استتتتثماري لمستتتتثمر او اكثتتر يفتاتتتق الانتتتو انتتاءا  عيتتتس طيتتتب متتتن  :

المستثمر واتفويض منق اتإلارا استتثماراتق فتي  ت ا الاستاب فتي المجتاالس 

 التي يالل ا وفاا  لشروط وضوااط ماللا يتفق عيي ا كتااة

المافاتتتتتتتتتتة 

   الستثماريةا

وعاء استثماري يطراق الانو لالكتتاب فيق من قال المستثمرين عتن  طريتق  :

شتتترال و اصتتتص ماتتتللا الايمتتتة ارتتترض استتتتثمار امتتتوال و فتتتي األوراق 

واأللواس المالية المتااة في األسأواق المالية والنالية لاخل اوخارج قطر او 

ا  لشتروط وضتوااط معينتة في االستثماراس العاارية والمشتاريع المختيفتة وفات

 يتو تاليل ا في نشرا االكتتاب التي يصلر ا الانو وتشمل ماييي :
 

 :  اأاافالم -

 المالية

و ي التي تستثمر في األوراق واأللواس المالية المتلاولة 

 في األسواق لاخل او خارج قطر .
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 :الماتتتتتتأافا -

 المتخصصة

 ل و تتتي التتتتي تسأتتتأتثمر مااشتتترا فتتتي مشتتتروي معتتتين ماتتتأل

متتلير المافاتتة ليمستتتثمرين وتكتتون متتلا ق الرتترض يطراتت

المافأاة ماللا ايجل المشروي مثل طراق مافاة إلنشتاء 

سوق او مجمع تجاري او سكني لتسويق والاتق او مافاتة 

تمويتتل توريتتلاس او ختتالف  لتتو متتن المشتتروعاس ماتتللا 

 .الررض

 :الماافا -

والصناليق 

االستثمارية 

 الخارجية

االستتتثمارية امختيتتف انواع تتا الصتتناليق وو تتي الماتتافا 

التتتتتي تطراتتتتأ ا الانتتتتوو والماسستتتتاس  الماليتتتتة األجنايتتتتة 

 المرخصأأة خارج قطتر وياتوو الانتو اتستويا ا ليمستتثمرين

 في قطر.

 -االستثمارية:الاساااس الارا  2/2

االستتتتتثمارية  الاستتتتاااسعيتتتتس الانتتتتوو والشتتتتركاس التتتتتي ترهتتتتب فتتتتي الارا 

 -االاواعل والتعييماس التالية : ليمستثمرين االلتزاو

 -اإلجراءاس التعاقلية : 2/2/1

 الاستاااس االستتثماريةيجب عيتس المتلير ااتراو عاتأول متع المستتثمرين اصاأتأاب    

 -تناو العالقة اين الطرفين عيس  ان تتضمن تاليل وتنايو األمور التالية :

 . اسااقإللارا  الول التفويض الممنوم من المستثمر ليملير  -          

مجتتتاالس االستتتتثمار ونوعيتتتة األلواس االستتتتثمارية المستتتأموم ا تتتا فتتتي الارا   -          

 . الاساباموال 

تاليتتتل نوعيتتتة المستتتتنلاس المثاتتتتة لعمييتتتاس االستتتتثمار ومتتتا ا ا كانتتتس ااستتتو   -          

 المستثمر او ااسو الملير .
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ياتي التعييمتاس منتق ومراستأيتق واشتأعارا امتا وسالل االتصال االعميل وكيفية ت -         

يتو اارامق من صفااس لاسااق ونوعية الكشتوف او التاتارير اللوريتة الواجتب 

 تاليم ا ليمستثمر ومواعيل تاليم ا .    

وكيفيتتتة ااتستتتاا ا  لياستتتابالعمولتتتة التتتتي يتااضتتتا ا المتتتلير نايتتتر الارتتتتق   -         

 .وتاصيي ا

وفتترا  الاستابء التعاقل اين المستثمر والمتلير واجتراءاس تصتفية طرياة ان ا  -         

 اإلن ار الواجب مراعات ا من قال الطرفين .

يجتتتب ان يتتتنص العاتتتل اشتتتكل واضتتتح عيتتتس عيتتتو المستتتتثمر اجميتتتع مختتتاطر   -         

وتاميتتق المستتلولية كاميتتة عتتن نتتتالث  تت ا االستتتثماراس  ااستتااقستتتثماراس اال

ستلولية عتن نتتالث الارا استتثماراتق اال فتي اتلول متا واعفاء المتلير متن اي م

 يثاس عييق من تاصأير او تعلي او مخالفة لشروط العال المارو اين و .

 اإلجراءاس اإللارية : -2/2/2

االستتتثمارية فتتي استتاب مصتترفي  الاستتاااسيجتتب ان ياتتتفا المتتلير اتتيموال  -    

 ق عييق .مستال ايسماء اصااا ا او ااسمق لصالا و اسب المتف

يجوز ليمتلير نيااتة عتن المستتثمر ممارستة جميتع الااتوق الناشتلة عتن األست و    -

امتتتا فتتتي  لتتتو اتتتق  االستتتتثماري استتتااقالمشتتتتراا لاستتتاب المستتتتثمر ضتتتمن 

ليشتتتركاس المستتتا و في تتتا اشتتترط  امتتتةلتصتتتأويس فتتتي اجتماعتتتاس الجمعيتتتة العا

ستتثمر فتي الاصول عيس تفويض كتااي ات لو متن المستتثمر امتا ا ا رهتب الم

ممارسة ااوق األس و المشتراا لاسااق انفسق فيتأجب عيتس المتلير تمكينتق متن 

 .في العال المارو مع المستثمر  تاايق رهاتق   ويجب ان يالل  لو

االستتثمارية التتي    لياستاااسيجب عيس الملير امساو سجالس مااساية مستاية    -

 استتابر الخاصتتة اكتتل يتتلير ا تتضتتمن استتاااس الناليتتة واستتاااس االستتتثما
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واركتتة كتتل استتاب االتتتاريت والعمتتالس التتتي  تتتتو ا تتا الصتتفااس وايتتان نتتتالث 

االستتتثمار متتن راتتح او خستتارا متتع وضتتع اجتتأراءاس لضتتمان عتتلو الخيتتط اتتين 

 .االستثمار المختيفةاساااس 

تتو اجرال تا االاتفاا اجميع المستنلاس التتي تايتل كافتة الايتول المااستاية التتي    -                 

 اشكل مناو يس ل الرجوي الي ا . اساسااالفي 

االستثمارية المتلارا ختارج المركتز المتالي ضتمن الاستأاااس          الاساااستسجل    -

 الناامية ويفصح عن ا اشكل اجمالي اسب النوي .

  -طرم والارا الماافا االستثمارية: 2/3

ستثماراس العمالء خارج قطر فاط وفاتا  يمكن ليانوو اصلار ماافا استثمارية إللارا ا

ليتعييماس الماينة الناا  اما في االة االستثمار لاخل قطر او لاخل وخارج قطر معتا  فيجتب 

 21ان يكون  لو من خالل اصلار صناليق استتثمار وفاتا  لاتانون صتناليق االستتثمار رقتو 

 واللاتق التنفي ية. 2002لسنة 

 -الماافا االستثمارية:نشرا االكتتاب في  2/3/1      

يجب ان ترطي نشرا االكتتتاب فتي الماتافا االستتثمارية اينواع تا جميتع الاواعتل  -ا

والشروط التي تاكو العالقة اين متلير المافاتة والمستتثمرين وان تتضتمن عيتس 

 -األقل ما ييي:

 اسو المافاة . -

 الررض من طرم المافاة ونتالث لراسة الجلوى . -

كانتتق متتع ايتتان تفصتتييي ل تت ا النشتتاط واأللواس االستتتثمارية نتتوي النشتتاط وم -

 المتعامل ا ا والايلان واألسواق المستثمر في ا .

اجل المافاة أ مستمرا او ماللا الملا أ وفي االة الماتافا الخاصتة اتمويتل  -

 المشاريع يجب تاليل الملا المتوقعة او المست لفة ليمشروي .
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مست لف لالء النشاط متع ايتان اتلول راا المتال اجو راا المال او المايغ ال -

 ا ا كان متريرا  خالل عمر المافاة .

شتتروط االكتتتتاب وقيمتتة واتتلاس االكتتتتاب األول وتاليتتل الاتتل األلنتتس والاتتل  -

 األقصس لالكتتاب ليمستثمر الواال .

 .االكتتاب في ا او شراء والات ا الال األقصس لما يمكن لملير المافاة  -

 عمية او عمالس المافاة المستخلمة في االستثمار .نوي    -

المافاتة  ر واالسترلال واالشتراو خالل عمترنااو وشروط االنسااب الماك  -

 واسا تاييو والاس المافاة ل  ا الررض .

يتتس استتتثماراس المافاتتة ومواعيتتل سياستتة وطرياتتة ااتستتاب وتوزيتتع العالتتل ع -

 اتوزيع عالل . استاااق ا ا ا كانس سياسة المافاة تسمح

 العموالس والرسوو الماررا من الملير ناير الارتق ليمافاة . -

 .المافاة وشروط واجراءاس التصفية الااالس التي يتو في ا تصفية -

انواي واجو مختاطر االستتثماراس الماتميتة وسياستاس واجتراءاس الارا  ت ا   -

 المخاطر .

او اتل النتس متن العالتل او اتل في الماافا التي تضمن راا المال المستثمر  -

السياستتة واإلجتتراءاس اقصتتس متتن الخستتارا يجتتب ايتتان  لتتو واإلفصتتام عتتن 

  لو. يقاالمتخ ا لتا

يجتتب تاليتتل انتتواي ومواعيتتل التاتتارير والنشتتراس التتتي يصتتلر ا المتتلير عتتن  -

نتالث اعمال المافاة وعن تاييو واتلات ا واإلشتعاراس المرستية ليمستتثمرين 

  ا  ا الخصوص

   .اي معيوماس واياناس  امة اخرى -
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يجتب ان يتتنص فتتي طياتاس االكتتتتاب الموقعتتة متن المستتتثمرين المكتتاتتين فتتي   -ب

المافاتتة عيتتس اطالع تتو وعيم تتو ومتتوافات و عيتتس جميتتع متتا جتتاء فتتي نشتترا 

كما يجب اقرار و اتامي و نتالث استثماراس المافاة من راتح او    االكتتاب

ب في تتا  متتا لتتو يتفتتق عيتتس هيتتر  لتتو فتتي خستتارا فتتي اتتلول الاصتتص المكتتتت

نشرا االكتتاب  أ  وان مسلولية ملير المافاة تناصر في االلتزاو االشروط 

 تعلي او تاصير . االةالماللا في نشرا االكتتاب او في 

االنساة ليماافا التي يطرا ا ويتلير ا الانتو االتعتاون متع انتوو وماسستاس  -ج

فتتي نشتترا االكتتتتاب متتع ايتتان م تتاو  ماليتتة اجنايتتة يجتتب اإلفصتتام عتتن  لتتو

ومسأألولياس كتل طترف ولورا فتي الارا المافاتة   وان يكتون  لتو ماتللا  

 في عاأول مارمة اين الملير واين الماسسة األجناية .

 -الضوااط الخاصة االماافا المالية :2/3/2

لو مخأاطر يجب عيس الملير وضع سياسة ماللا إللارا مخاطر االستثمار اما في    -      

الستتوق تعتمتتل عيتتس وضتتع معتتايير وستتاوف ليتعتتامالس المختيفتتة لياتتل متتن مختتاطر 

التركتتزاس وتاياتتاس األستتعار وليموازنتتة اتتين تاايتتق اهتتراض المافاتتة واتتين االلتتتزاو 

امتطياتتاس نشتتأرا االكتتتتاب فيمتتا يختتص تتتوفير الستتيولة الالزمتتة الستتأترلال واتتلاس 

 المافاة .

عيتتس فتتتراس لوريتتة ال تزيتتل عتتن شتت ر عتتن الايمتتة الستتوقية عيتتس المتتلير اإلفصتتام  -     

لوالاس المافاة ماارنة ا ا في الفترا الساااة مع تاليل قيمة االكتتتاب الجليتل وقيمتة 

استرلال الوالاس اما يتفق مع المواعيل والشتروط الماتللا فتي نشترا االكتتتاب   كمتا 

جتتأب معتتق عيتتس متتلير ينارتتي ان ياتتلل فتتي نشتترا االكتتتتاب ستتاف الخستتارا التت ي يتو

المافأاة اخطار المستتثمرين اتق قاتل الفتتراس العاليتة الماتللا إلعتالن قيمتة واتلاس 

متتن رختتر قيمتتة  %10المافاتتة   ويجتتب اال يزيتتل  تت ا الستتاف فتتي كتتل األاتتوال عتتن 

 سوقية معينة ليمافاة .
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يتق او االنساة ليماتافا التتي يضتمن فيتأ ا المتلير كتل او اعتض راا المتال المكتتتب ف -     

يضمن تاايق ال النس من األراام متع راا المتال يجتب عيتس المتلير توايتف جتزء 

متتن امتتوال المافاتتة فتتي استتتثماراس مضتتمونة فتتي شتتكل ولالتتع مراوطتتة او ستتنلاس 

متن والواس مالية ماللا الايمة والعالل اايث ترطي   ا األموال مع ما يستاق عيي ا 

عنتتل استتترلال واتتلات ا استتب الشتتروط امتتوال المافاتتة عالتتأل الايمتتة المضتتمونة متتن 

 الماللا في نشرا االكتتاب ا  ا الخصوص .

 -الضوااط الخاصة االماافا المتخصصة : 2/3/3

يجتتب عيتتس المتتلير اعتتلال لراستتة جتتلوى شتتامية عتتن اقتصتتالياس المشتتروي موضتتوي   -     

يتل وملتتق االفتراضتية ومختاطرا الماتميتة واالنستاة ليماتافا الخاصتة اتمو  المافاة

المشتتروعاس يجتتب تاتتليو معيومتتاس كاميتتة عتتن المراكتتز الماليتتة وااللتمانيتتة ليج تتاس 

المطيتتوب تمويي تتا لايتتان ماتتلرت ا عيتتس الوفتتاء االتزامات تتا   وعيتتس متتلير المافاتتة 

الارص عيس صاة ولقة ما يالمق متن معيومتاس متع عتلو اخفالتق اي معيومتاس  اس 

 0تيثير  او عيس قرار المستثمر 

يجتتب تستتييو نستتخة كاميتتة متتن لراستتة الجتتلوى متتع نشأتتأرا االكتتتتاب التتس المستتأتثمرين   -       

التتراهاين فتتي االكتتتتاب فتتي المافاتتة واستتتيفاء عاتتول موقعتتة متتن و تاكتتل اطالع تتو 

وعيمأ و  الكامل للراسة جلوى المشروي والمخاطر المايطة اق وموافات و عيس  لتو 

تثمار اال متتا ستتلولية عتتن نتتتالث االستتوعيتتس شتتروط نشتترا االكتتتتاب وتامي تتو كامتتل الم

تعلي من متلير المافاتة   كمتا يجتب ان يتضتمن العاتل تفويضتا   يثاس من تاصير او 

مطياتتا  متتن المستتتثمرين لمتتلير المافاتتة اتتإلارا المشتتروي وفاتتا  ليشتتروط الماتتللا فتتي 

 نشرا االكتتاب .

ة لميكيتتة المشتتروي وان يجتتب االاتفتتاا اجميتتع األوراق الرستتمية والمستتتنلاس المثاتتت  -      

تكتتتون ااستتتو متتتلير المافاتتتة كوكيتتتل عتتتن المستتتتثمرين وال يجتتتوز التتتلخول فتتتي اي 

 مشروعاس ال يمكن تسجيل مستنلاس الميكية الخاصة ا ا اشكل رسمي .
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يجتتب اشتتعار المستتتثمرين اشتتكل لوري كمتتا  تتو ماتتلل فتتي نشتترا االكتتتتاب انتتتالث   -     

 عييق واإلجراءاس المتخ ا لمعالجت ا .االستثمار واي مخاطر او مشاكل تطرا 

 -الخاصة االرير: الخارجية تسويق الماافا والصناليق االستثمارية 2/1

يمكن ليانوو تسويق والاس الماافا والصتناليق االستأتثمارية التتي تطرا تا وتاسست ا  2/1/1

 -الانوو والماسساس المالية خارج قطر شأريطة االلتزاو االضأوااط التالية :

ان تكون تيو الانوو والماسساس المالية من الماسساس المرخص ل ا في ايتلان ا اتإلارا  -   

استتتثماراس الريتتر وتيستتيا الماتتافا والصتتناليق االستتتثمارية متتع االاتفتتاا انستتت متتن 

 المسأتنلاس التي تثاس  لو .

ليا ا يجب التااق من مالءا وخارا الماسساس المالية التتي يتتو تستويق ماافا تا وصتنا  -   

 االستثمارية ويجب الاصول عيس نست اليثة ملقاة من ايانات ا المالية سنويا  .

يجب الاصول عيس نست كامية من نشراس االكتتاب الخاصة االماافا والصناليق التي  -   

يتو تسويا ا وتاليم ا ليراهاين في االكتتاب في ا متع تاتليو كافتة المعيومتاس عتن الوضتع 

ماليتة التتي تتلير ا وتاتليو اي ايضتاااس عتن الشتأروط التوارلا فتي المالي ليماسساس ال

 نشراس االكتتاب .

يجب ان ياكل المكتتاون في طيااس االشتراو او فتي تع تلاس موقعتة متن و ان تو اصتيوا  -   

من الانو عيس نشراس االكتتاب وعيس جميع المعيوماس واإليضاااس المطيواة وعيم تو 

ة وتف م تتتو لتتتلور الانتتتو كمستتتوق لواتتتلاس المافاتتتة او ا تتتا واتتتتامي و كامتتتل المستتتلولي

 الصنلوق لون تامل اي مسلولية عن نتالث االستثماراس .

يجتتتب ااتتتراو عاتتتول متتتع الماسستتتاس الماليتتتة التتتتي يتتتتولس الانتتتو تستتتويق ماافا تتتا او   -    

صتتتناليا ا االستتتتثمارية تاتتتين واجاتتتاس ومستتتلولياس وااتتتوق كتتتل طتتترف ولور الانتتتو 

مستتتتتثمرين ومتتتتلير المافاتتتتة او الصتتتتنلوق   وايضتتتتام  لتتتتو فتتتتي الوستتتتاطة اتتتتين ال

 ليمستثمرين كتااة .
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يجتتب امستتاو الستتجالس المناستتاة لتستتجيل جميتتع الايانتتاس عتتن المستتتثمرين والواتتلاس  -    

المكتتب في ا وجميع ما ييزو تسجييق واالاتفاا اق من مستتنلاس استب المتفتق عييتق متع 

 .ملير المافاة والمفصح عنق ليمستثمرين 

 -تسويق المنتجاس االستثمارية: 2/1/2

مارية ليعمتتالء اعتتل الختتال لتتواا ان اعتتض الانتتوو تاتتوو اتستتويق اعتتض المنتجتتاس االستتتث

عيس اسو المنتث او اعتض صتفاتق وخصالصتق ليا تر كمنتتث ختاص االانتو  متع تعليالس 

 تعريض الانو لمخاطر تخرج عن نطاق التسويق.

ط تستتويق المنتجتتاس االستتتثمارية التتتي تصتتلر ا يجتتب عيتتس الانتتوو عتتلو الخيتتط اتتين نشتتا 

ج تتاس اختترى واتتين نشتتاط طتترم والارا المنتجتتاس االستتتثمارية التتتي يصتتلر ا الانتتو متتع  

مراعاا االلتتزاو االشتفافية والموضتوعية وعتلو تضتارب المصتالح عنتل تستويق المنتجتاس  

 -وك لو يراعس االلتزاو االتالي:االستثمارية  

منتجاس استثمارية لطرف ثالث سواء كانس الواتلاس المستوقة ااستو عنل تسويق الانو اي  -

الانتتو االنيااتتة عتتن المستتتثمر او كانتتس ااستتو المستتتثمر مااشتترا ال يجتتوز ليانتتو الختتال اي 

تعتتليالس عيتتس استتو او صتتفاس او خصتتالص او شتتروط المنتتتث المستتوق ويجتتب ان تعكتتا 

العرايتتة نفتتا مواصتتفاس ومختتاطر النشتترا التعريفيتتة التتتي يعتتل ا الانتتو عتتن المنتتتث االيرتتة 

 المنتث واألطراف  اس العالقة اإلارا وامانة وضمان المنتث المسوق.

 لتو   ض تستويا ا ليعمتالء فيجتب ان يكتونرفي االة شتراء الانتو لمنتجتاس استتثمارية ارت -

وفاتا  لتعييمتاس المصترف متن ختالل الارا مستتاية خاصتة اينشتطة االستتثمار ليريتر تكتتون 

عتتن الارا استتتثماراس الانتتو اايتتث تتختت  قتتراراس شتتراء تيتتو المنتجتتاس  منفصتتية تمامتتا  

متع التااتق متن  الانتوض تسويا ا اشكل مستتال عتن الاتراراس الخاصتة ااستتثماراس رار

الاتتلرا عيتتس تستتويق  تت ا المنتجتتاس اايتتث ال ياتتتفا الانتتو اتتالجزء هيتتر المستتوق ضتتمن 

صتتالح اتتين انشتتطة الانتتو اايتتث ال يكتتون  نتتاو اي نتتوي متتن تضتتارب المواستتتثماراتق 

 وانشطة االستثمار ليرير  واي اطراف  اس عالقة.

 



-333- 
  العالقة مع العمالء                                                     اإلشراف والرقابة تعليمات  -الباب السابع

      االستثمارات لصالح العمالء                                                                                                                
                      

 3102 سبتمبر
 الخامسة عشرالطبعة 

 
 

اال يترتتتب عيتتس تستتويق الانتتو ليمنتجتتاس االستتتثمارية اي التتتزاو عيتتس الانتتو تجتتاا الج تتة  -

المصتلرا ااستتالاو متتن يمثي تا فتتي تستويق  تت ا المنتجتاس فتي قطتتر ستواء فتتي شتكل لجتتان 

 مصلرا او مكتب تمثيل ل ا للى الانو.مشتركة او فريق عمل منتلب من الج ة ال

اال يترتتتب عيتتس تستتويق  تت ا المنتجتتتاس االستتتثمارية اي التزامتتاس قانونيتتة تجتتاا الج تتتة  -

 المصلرا او العمالء تخرج عن طايعة لور الانو كمسوق.

في االة ما ا ا كانس المنتجاس االستثمارية المسوقة ااسو الانو نيااة عن العميل فيجتب ان  -

الانول خارج المركز المالي ضمن انشطة االستثمار ليرير في الميزانية الش رية  تا ر في

ليانو الخاصة االمصرف المركزي وان يفصح عن تا وعتن طايعتة لور الانتو فتي تستويق 

   ا المنتجاس في ميزانيتق العمومية.

 .2/2002يعمل ا  ا التعييماس اعتاارا  من  

  -الصناليق االستثمارية: 2/1

 -ترخيص:الاجراءاس  2/1/1

 
    

واللاتتتتق التنفي يتتتة اشتتتين صتتتناليق  2002( لستتتنة 21استتتتنالا  التتتس الاتتتانون رقتتتو )

االستثمار  عيس الانوو التتي ترهتب فتي الاصتول عيتس تترخيص متن مصترف قطتر 

المركتتزي لتيستتيا صتتناليق االستتتثمار وفاتتا  لياتتانون المشتتار اليتتق اعتتالا  واللاتتتق 

 -التالية:التنفي ية اتااي اإلجراءاس 

اطيتتب تيستتيا صتتنلوق استتتثمار عيتتس النمتتو ج  زيالتاتتلو التتس مصتترف قطتتر المركتت -

( متتع استتتيفاء وارفتتاق جميتتع المعيومتتاس والمستتتنلاس 1المعتتل  لتت لو مياتتق رقتتو )

 .الموضاة انمو ج الطيب

في االة اخطار الانو اترفض طيتب تيستيا الصتنلوق او فتواس المتلا الماتللا لياتس  -

( متن الاللاتة 3ار الانتو  استب المنصتوص عييتق فتي المتالا)فتي الطيتب لون اخطت
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الماتللا التنفي ية  يجوز لطالب الترخيص الكتااة الس المصرف ليتتايو ختالل المتلا 

   ( من الاللاة التنفي ية. 1)ل لو في المالا  

ال يجوز ليانوو اطالق اسو صناليق استثمار عيس المنتجاس االستثمارية التي تطرا تا  2/1/2

( 21قطر مالو تكن مرخصة من المصترف المركتزي طااتا  الاكتاو الاتانون رقتو ) في

 اشين صناليق االستثمار. 2002لسنة 

 ر.ثماالتاارير الماليةعن صناليق االست 2/1/3

اشتين صتناليق االستتثمار والتس  2002( لستنة 21( متن قتانون رقتو )8استنالا  الس المالا )

شين اشتراف ورقااتة المصترف المركتزي عيتس صتناليق ( من اللاتق التنفي ية ا31المالا )

( متن الاللاتة التنفي يتة اشتين الايانتاس الماليتة 29 – 22االستثمار  وااإلشارا الس المتوال )

 والاساااس الختامية ليصناليق.

وملراء صتناليق االستتثمار االلتتزاو االتتالي اشتين اصتلار ونشتر  ييجب عيس ماسس

 الصناليق: التاارير والنشراس المالية عن

 التارير المالي السنوي الملقق 2/1/3/1

يجب ان يتضمن التارير المالي السنوي المتلقق ليصتنلوق الايانتاس الماليتة والمعيومتاس  -    

 -التالية كال النس واسب متطيااس معايير المااساة واإلفصام اللولية:

 .المركز المالي ليصنلوق وايضاااتق -     

 .قالمة اللخل وايضاااتق -     

 .معلالس العالل المتاااق -     

 .ايان التلفق النالي -     

 .ايان الترير في ااوق امية وثالق االستثمار -     

 .اإلفصاااس عن السياساس المااساية والارا المخاطر -     

 .تارير مراقب الاساااس  -     

 ان الصنلوق يعمل عيس  اسا اسالمية.تارير  يلة الرقااة الشرعية ا ا ك -     
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يجب تزويل مصرف قطر المركزي انسخة من التارير السنوي المتلقق ليصتنلوق متع تاريتر  -    

( قاتتتل موعتتتل النشتتتر الماتتتلل Management Letterمراقتتب الاستتتاااس انتتتتالث التتتتلقيق )

قتل   ويمكتن اصتلار االاللاة التنفي ية )ش رين من تاريت انت اء السنة المالية( اش ر عيس األ

 ونشر التارير السنوي ا ا لو تكن  ناو مالاااس للى المصرف المركزي خالل   ا الم ية.

يجب نشر الاياناس المالية السنوية ليصنلوق في صايفة مايية واالا عيتس األقتل متالو يتنص  -    

 عيس النشر في اكثر من صايفة في ناامق األساسي. 

صنلوق خالل السنة المالية واسب ما ياللا ناامتق األساستي ان تمتتل يمكن عنل الء نشاط ال -    

الفترا المالية األولس ليصنلوق ألكثر من اثنا عشر ش را  واما ال يتجتاوز ثمانيتة عشتر شت را  

 عيس ان يتو اخطار المصرف المركزي ا لو.

 التارير اللوري 2/1/3/2

كتتل ثالثتتة اشتت ر عيتتس األقتتل استتب يجتتب ان يعتتل متتلير الصتتنلوق تاريتترا  ماليتتا  لوريتتا   -

المواعيتتل الماتتللا اناامتتق األساستتي يتضتتمن كاتتل النتتس المركتتز المتتالي ليصتتنلوق وقالمتتة 

اللخل واركة الترير في ااتوق اميتة الوثتالق وميختص عتن انشتطة الصتنلوق ومعتلالس 

العالل المتاااة مع اإلفصام عن اي مخاطر متوقعتة  عيتس ان تكتون  ت ا الايانتاس الماليتة 

 راجعة من مراقب اساااس الصنلوق. م

يجتتب ااتتالل اميتتة الوثتتالق اتتالتارير المتتالي التتلوري اااتتل وستتالل االفصتتام التتتي ياتتلل ا  -

 النااو األساسي.

يجب تزويل مصرف قطر المركزي انسخة من التارير اللوري قال االفصام عنق اعشترا  -

 اياو عيس األقل.

 نشرا اسعار التاييو 2/1/3/3

نشتترا ايستتعار تايتتيو واتتلاس الصتتنلوق استتب المواعيتتل الماتتللا فتتي الناتتاو  يجتتب اعتتلال -

األساسي ونشرا االكتتاب االصنلوق اايتث تكتون عيتس فتتراس لوريتة ال تزيتل عتن ثالثتة 

اش ر ويجب ان تتضتمن النشترا كاتل النتس الستعر الستااق ليواتلا والستعر الاتالي ستواء 

 مراجعة من مراقب اساااس الصنلوق.اررض االسترلال او االشتراو وان تكون النشرا 
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يجتتب نشتتر استتعار التايتتيو فتتي صتتايفتين ماييتتتين عيتتس األقتتل ااتتلا ما االيرتتة العرايتتة  -

 واألخرى االيرة اإلنجييزية. 

يجتتب تزويتتل المصتترف المركتتزي انستتخة متتن نشتترا التايتتيو اعتتل مراجعت تتا متتن مراقتتب  -

 .اسو كل صايفة ونسخة من االعالن اعل النشر مع اياناساااس الصنلوق 

 -ااكاو عامة: 2/1/3/1

يجب عيس كل من الماسا وملير الصنلوق وامين االستثمار االلتزاو االمصلاقية والشتفافية 

والوضوم في كل ما يصلر عتن الصتنلوق متن ايانتاس ماليتة وتاتارير ومعيومتاس ونشتراس 

 المركزي. سواء تيو المخصصة لألفصام العاو لامية الوثالق او المصرم عن ا ليمصرف

 -:وتصفية صناليق االستثمار اناضاء * 2/1/1

اشتين صتناليق االستتثمار والتس  2002( لستنة 21( من قانون رقتو )8استنالا  الس المالا ) 

( متن اللاتتق التنفي يتة اشتين اشتراف ورقااتة المصترف المركتزي 32( والمتالا )31المالا )

( متن الاللاتة التنفي يتة اشتين 11-12عيس صتناليق االستتثمار  وااإلشتارا التس المتوال متن )

 اناضاء الصنلوق وتصفيتق.

 -يجب عيس ماسسي صناليق االستثمار االلتزاو االتالي اشين اناضاء وتصفية الصناليق: 

ر اي متتن اتتاالس اناضتتاء وتصتتفية لماستتا اخطتتار المصتترف المركتتزي اتتتوفعيتتس ا -

 يتتة لاتتانون صتتناليق ( متتن الاللاتتة التنفي12الصتتنلوق المنصتتوص عيي تتا فتتي المتتالا )

التختتتا  متتتاييزو إلصتتتلار قتتترار ااناضتتتاء وتصتتتفية  2002( لستتتنة 21االستتتتثمار رقتتتو )

اتااع تتا  الصتتنلوق  وعيتتس الماستتا اخطتتار المصتترف اتتإجراءاس التصتتفية التتتي ستتيتو

صتتفي التت ي ستتيتو تعيينتتق وفاتتا  إلجتتراءاس التصتتفية الماتتللا فتتي الناتتاو األساستتي او والم

  فتتإ ا لتتو يوجتتل نتتص او اتفتتاق فتتي  تت ا الشتتين  تتاتتع األاكتتاو متتايتفق عييتتق المستتتثمرون

 2002( لعتاو 1الخاصة اتصفية الشركاس التي يتضمن ا قانون الشركاس التجارية رقو )

وامتتا ال يتعتتارض متتع قتتانون صتتناليق االستتتثمار واللاتتتق التنفي يتتة والناتتاو األساستتي 

 ليصنلوق.

 س جميع الانوو()ال 3/11/2009تاريت  82/2009* تعميو 
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لوق يجب عيس الماسا اش ار  ت ا اعل اصلار المصرف المركزي قرار اإناضاء الصن -

والتجتارا ختالل متلا  االقتصتالالارار عن طريتق الايتل فتي ستجل الصتناليق لتلى وزارا 

 اقصا ا اساوي من تاريت صلور الارار.

عيس الماسا نشر قرار اناضاء الصنلوق في صتايفتين ماييتتين يتوميتين عيتس األقتل   -

ا اساوعين من تتاريت صتلور الاترار  تصلر االا ما االيرة اإلنجييزية خالل ملا اقصا 

وال ياتتتث قاتتل الريتتر ا تت ا الاتترار اال متتن تتتاريت قيتتلا ونشتترا وعيتتس الماستتا تزويتتل 

 مصرف قطر المركزي انسخة من اإلعالن اعل النشر مع ايان اسو كل صايفة.

( متن الاللاتة التنفي يتة 13( و )12تتاع اجراءاس التصفية المنصوص عيي ا في الموال ) -

متتتع التايتتتل اتعييمتتتاس المصتتترف  2002( لستتتنة 21صتتتناليق االستتتتثمار رقتتتو )لاتتتانون 

 المركزي الموضاة في قرار اناضاء الصنلوق.

عيتتتس الماستتتا اعتتتل صتتتلور قتتترار اناضتتتاء الصتتتنلوق وختتتالل فتتتترا التصتتتفية تزويتتتل  -

المصتتتتترف المركتتتتتزي اتاريتتتتتر لوري كتتتتتل شتتتتت ر عيتتتتتس األقتتتتتل انتتتتتتالث التصتتتتتفية 

ويتتتتتتلا اتاريتتتتتتر اي متتتتتتن الخاتتتتتتراء والفنيتتتتتتين واإلجتتتتتتراءاس التتتتتتتي تتتتتتتو اتااع تتتتتتا وتز

 المختصين في اال االستعانة ا و.

اعتتتل انت تتتتاء اجتتتراءاس التصتتتتفية وختتتالل متتتتلا اقصتتتا ا شتتتت ر متتتن انت تتتتاء اجتتتتراءاس  -

التصتتتتفية عيتتتتس الماستتتتا تزويتتتتل المصتتتترف المركتتتتزي اتاريتتتتر المصتتتتفي الشتتتتامل 

و اتتتتول االجتتتتراءاس التتتتتي تتتتتو اتااع تتتتا لتصتتتتفية الصتتتتنلوق وستتتتعر الواتتتتلا التتتت ي تتتتت

اعتمتتتتالا لتستتتتوية ااتتتتوق اميتتتتة الواتتتتلاس متتتتع تكييتتتتف مراقتتتتب الاستتتتاااس الاتتتتانوني 

متتتلى ستتتالمة تيتتتو ليصتتتنلوق امراجعتتتة اجتتتراءاس التصتتتفية المتاعتتتة وااتتتلاء رايتتتق فتتتي 

( لستتتتتنة 21شتتتتتي ا متتتتتع قتتتتتانون صتتتتتناليق االستتتتتتثمار رقتتتتتو )ااإلجتتتتتراءاس ومتتتتتلى تم

األساستتتتي  واللاتتتتتق التنفي يتتتتة وتعييمتتتتاس مصتتتترف قطتتتتر المركتتتتزي والناتتتتاو 2002

ليصتتتنلوق  عيتتتس ان يتتتتو تزويتتتل مصتتترف قطتتتر المركتتتزي انستتتخة متتتن  تتت ا التاريتتتر 

تصتتتتفية وتستتتتوية ااتتتتوق الختتتتالل متتتتلا اقصتتتتا ا شتتتت ر متتتتن تتتتتاريت انت تتتتاء اجتتتتراءاس 

 امية الوالاس.
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عيس الماسا خالل ملا اقصا ا ش ر متن صتلور قترار التصتفية واإلعتالن عنتق تزويتل  -

الملقاة ليصتنلوق ليفتترا متن تتاريت رختر تاريتر مصرف قطر المركزي االايناس المالية 

 مالي ملقق ليصنلوق واتس تاريت التصفية.

 -ضوااط وتعييماس اخرى:2/2

المنتجتاس  والماتافا االستتثمارية او تستويق الاستاااسيجب عيس الانوو التي تاوو اتإلارا  

 -االستثمارية الخارجية االلتزاو اما ييي:

 تي اليرتة الرستمية ليعاتول المارمتة متع العمتالء  واالنستاة  يجب ان تكون اليرة العراية    -

لنشراس االكتتاب في الماافا االستتثمارية التتي تتلير ا او تستوق ا الانتوو الصتالرا ايرتة 

اجناية يجب ان يرفق مع ا نشتراس توضتياية االيرتة العرايتة تاترز ا تو الناتاط الجو ريتة 

كون اليرة العراية  ي األساا فتي تفستير لالستثمار االمافاة والمخاطر المايطة ا ا  وت

 ااكاو العاول المارمة مع العمالء وما اارزتق النشراس التوضياية  

االنساة ليماافا االستثمارية التي تطرا ا الانوو عيس اسا اسالمية يتوجب عيس المتلير   -

يجتب  تعيين  يلة رقااة شرعية او مستشار شرعي ليمافاة لتاليل الاواعل الشرعية التتي

 االلتزاو ا ا في الارا استثماراس المافاة .

اليجتتتوز ألاتتتل متتتن المستتتتثمرين فتتتي الماتتتافا االستتتتثمارية اينواع تتتا التتتتلخل اشتتتكل او   -

خر فتتتي الارا استتتتثماراس المافاتتتة او االعتتتتراض عيتتتس متتتلير المافاتتتة طالمتتتا انتتتق آاتتت

كافتتتتة ميتتتتتزو االشتتتتروط التتتتوارلا فتتتتي نشتتتترا االكتتتتتتاب  ولمتتتتلير المافاتتتتة ممارستتتتة 

الااتتتوق المترتاتتتة عيتتتس متتتا تمتيكتتتق المافاتتتة متتتن اصتتتول واستتت و واوراق ماليتتتة نيااتتتة 

عتتتن المستتتتثمرين امتتتا فتتتي  لتتتو اضتتتورا وتصتتتويتق فتتتي الجمعيتتتاس العموميتتتة الخاصتتتة 

ضتتتتام  لتتتتو فتتتتي نشتتتترا االكتتتتتتاب اياالشتتتتركاس التتتتتي تستتتتا و في تتتتا المافاتتتتة  ويجتتتتب 

 الخاصة االمافاة.

مارية ترييتتتتر اي شتتتترط متتتتن الشتتتتروط الماتتتتللا فتتتتي ال ياتتتتق لمتتتتلير المافاتتتتة االستتتتتث  -

 ااصولق عيس موافاة كتااية من المكتتاين في المافاة . نشرا االكتتاب اال 
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يجتتب ان يمستتو متتلير المافاتتة االستتتثمارية الستتجالس المااستتاية الالزمتتة لتستتجيل جميتتع  -

تفتق عييتق استثماراس ومعامالس المافاة اانتااو واا تار نتتالث االستتثماراس اسأتأب الم

فتتي نشتترا االكتتتتاب ووفاتتا  ليمعتتايير المااستتاية اللوليتتة   متتع االاتفتتاا اكافتتة المستتتنلاس 

المايلا ليايول المااساية لمعتامالس المافاتة والمايتلا لميكيتة اصتول ا اشتكل متناو ورمتن 

 يس ل الرجوي اليق .

ساااس المافاتة يجب ان يفصل ملير المافاة االستثمارية تماما  اين اساااتق الخاصة وا -

في سجالتق وان تكون استثماراس واموال المافاة للى الرير مميزا في اسأاااس مستتاية 

ااستتتو المافاتتتة وان  يستتتجل رصتتتيل المافاتتتة ختتتارج مركتتتزا المتتتالي ضتتتمن الاستتتاااس 

 .اللولية الناامأية مع االلتزاو اجميع اإلفصاااس التي تتطيا ا معايير اإلفصام

والماتتافا  الاستتاااسايانتتاس شخصتتية كاميتتة عتتن المستتتثمرين فتتي يجتتب ان ياتتتفا الانتتو ا -

االستتتثمارية التتتي يتتليرون ا او يستتوقون ا فتتي ستتجالس نااميتتة يستت ل الرجتتوي الي تتا متتع 

االاتفتتتاا انستتتت متتتن اثاتتتاس الشخصتتتية ومعيومتتتاس كاميتتتة عتتتن وستتتالل االتصتتتال ا تتتو 

متوال والتتي  تعتمتل ومراسالت و   كما يجب في  لو مراعاا التعييمتاس الخاصتة ارستل األ

 0عرف عمييو اعيس سياسة 

والماتتافا االستتتثمارية عتتلو تضتتارب  لياستتاااسيجتتب ان تراعتتي الانتتوو عنتتل الارت تتا   -

 والماافا التي تلير ا . الاساااسالمصالح اين انشطت ا الخاصة وانشطة  

ماااتتل  والماتتافا االستتتثمارية التتتي يتتلير ا كضتتمان الاستتاااسال يجتتوز ليمتتلير استتتخلاو   -

 اصول الملير عيس تس يالس التمانية من الرير او اي امتيازاس اخرى تتعيق اينشطتق .

ال يجوز ان تاصل المافاة االستثمارية عيتس قتروض متن متلير المافاتة نفستق ويجتوز     -

 ل ا االقتراض من الرير اشرط ان ي كر  لو في نشرا االكتتاب .

االسأتثمارية التي يلير ا اشترط اال يتجتاوز  اااسالاسجوز ليملير شراء اس مق لاساب ي  -

االستتتثمارية التتتي يتتلير ا فتتي اي وقتتس متتن  الاستتاااسمجمتتوي  تت ا األستت و فتتي جميأتتأع 

االستتثمارية متن است و ماييتة  الاستاااسمتن اجمتالي متا تتضتمنق  ت ا  %1األوقاس نساة 

 لاخل قطر .
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لتتتتي يتتتلير ا ا ا متتتا تضتتتمنس ال يجتتتوز ليمتتتلير المستتتا مة فتتتي الماتتتافا االستتتتثمارية ا  -

 استاااسألي انو المسا مة فتي اي ماتافا او  زاستثمارات ا اس مق الخاصة   كما ال يجو

استثمارية للى انوو او شركاس اخرى تتضمن استثماراس في األست و الخاصتة االانتو او 

 الشركة .

او تستويا ا ان  والماتافا االستتثمارية الاستاااساوو اينشطة الارا ي ال ييجب عيس الانو  - 

متخصصتتا  ومتتزولا  اكافتتة اإلمكانيتتاس والتانيتتاس مستتتاال  وفر ل تت ا الرتترض ج تتازا  فنيتتا  يتت

الاليثة المناساة لممارسة كل نشاط وان يكون اعضتاء  ت ا الج تاز متن الاريتين وتنفيت ين 

ومستشتتارين متتن  وي الكفتتاءا والخاتترا العاليتتة فتتي  تت ا المجتتال  كمتتا يجتتب وضتتع انامتتة 

 خيية فعالة لاخل   ا الج از.رقااة لا

يجتتب عيتتس الانتتو اخطتتار المستتتثمرين ااستتو المواتتف او الج تتاز المفتتوض لليتتق اتتإلارا  - 

ويتامل الانو المستلولية تجتاا المستتثمر عتن عتلو تنفيت  ستثمارية  وماافا و اال اسااات و

ق تعييماتتتق متتن قاتتل  تت ا المواتتف او الج تتاز وعتتن اي اخطتتاء تصتتلر منتتق او عتتلو التزامتت

 اشروط االتفاقياس المارمة مع المستثمر. 

يجتتب ان ياتتوو قستتو التتتلقيق التتلاخيي االانتتو االتتتلقيق التتلوري الشتتامل عيتتس انشتتطة الارا  -

والماافا االستثمارية او تسويا ا من خالل ارامث تلقيق ماتللا ومكتواتة  وان  الاساااس

 ي عييتتق التااتتق متتن اتختتا  يرفتتع تاتتاريرا انتتتالث التتتلقيق التتس مجيتتا اإللارا مااشتترا والتت

اإللارا العامتتة اإلجتتراءاس الالزمتتة لمعالجتتة المخالفتتاس واألخطتتاء ومااستتاة المستتلولين 

 عن ا. 
 

عيتتس اإللارا العامتتة ليانتتو ان تتياتتس شتتكاوي المستتتثمرين مااشتترا وتاتتوو اتتالتاايق في تتا  -

 ايق. واتخا  ما ييزو من اجراءاس ايال ا مع اعالو مجيا اإللارا انتالث التا
 

  -شاون اخرى في االستثماراس:     2/2

والمشتتاريع االستتتثمارية الماتتللا التتتي يتتلير ا الانتتو كوكيتتل لصتتالح ولاستتاب  الاستتاااس -

العمالء وتاس مسلوليت و واموجب اتفاقيتاس تتمتتع اااتوق والتزامتاس مستتاية عتن امتوال 
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راج تتا ضتتمن الاستتاااس الريتتر وال يتامتتل الانتتو ماااي تتا ايتتة خستتارا  يجتتب ال الانتتو تجتتاا

 (off-balance sheet)الناامية خارج الميزانية 

عنل تاليو طيااس لمصرف قطر المركزي اررض طرم او تسويق اي منتجاس استتثمارية  -

او تيستتيا صتتناليق استتتثمارية  تاليتتل استتو ورقتتو  تتاتف المستتاول المااشتتر التت ي يمكتتن 

 .ريمراجعتق اشين تفاصيل المنتث او الصنلوق االستثما

 -:الاياناس اللورية عن الماافا والصناليق االستثمارية     2/8

الايانتتتتتاس اللوريتتتتتة متتتتتن  تتتتت ا عشتتتتتر  الثتتتتتانياتتتتتاب ال( متتتتتن 218التفاصتتتتتيل صتتتتتفاة )         

 التعييماس.  

 .التلقيق عيس الماافا والصناليق االستثمارية : 2/9 

ية ليعمتالء او تستويق ماتافا عيس جميع الانوو التي تاتوو اطترم والارا ماتافا استتثمار     

  -ليرير االلتزاو االتالي: خارجية وصناليق استثمارية

الماافا االستتثمارية التتي تطرا تا وتتلير ا الانتوو او تشتارو فتي الارت تا او اإلشتراف  -

  -عيي ا:

يجتتتب تكييتتتف مراقتتتب الاستتتاااس الاتتتانوني ليانتتتو اتتتإجراء تتتتلقيق عيتتتس اعمتتتال تيتتتو الماتتتافا  

اوضتتاع ا الماليتتة ونتتتالث اعمال تتا وااتتلاء رايتتق فتتي متتلى ستتالمة اإلجتتراءاس االستتتثمارية و 

المااساية والاانونية الخاصة اإجراءاس االكتتاب والتختارج  وانشتطة المافاتة وتتلاول وتايتيو 

والاس االستثمار ا ا وصاة نشراس التاييو المعين عن ا وتوزيعاس األراتام ومطااات تا لنتتالث 

لما اتفق عييق فتي نشتراس االكتتتاب   وكت لو متلى تمشتي ا متع تعييمتاس  اعمال المافاة ووفاا  

مصرف قطر المركزي والمعايير اللولية وتاييو ما قل ينشتي عن تا متن مختاطر  اس تتيثير عيتس 

الوضع المالي ليانو  عيس ان يتو  لو مترا وااتلا ستنويا  عيتس األقتل متع تزويتل مصترف قطتر 

استتاااس انتتتالث تلقياتتق عيتتس  تت ا الماتتافا عنتتل تاتتليو متتن تاريتتر مراقتتب ال المركتتزي  انستتخة

 الاساااس الختامية ليانو الس المصرف العتمال ا. 

التي تسوق ا الانتوو وال تشتارو اتيي وجتق فتي  الخارجية الماافا والصناليق االستثمارية -

  -الارت ا او اإلشراف عيي ا:
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ءاس تستتتويق  تتت ا الماتتتافا يجتتتب تكييتتتف مراقتتتب الاستتتاااس الاتتتانوني ليانتتتو امراجعتتتة اجتتترا 

والصناليق االستثمارية وفاا  لتعييمتاس مصترف قطتر المركتزي ا ت ا الشتين متع تخصتيص انتل 

  (. (Management Letterمستال انتالث المراجعة في تاريرا السنوي لأللارا  

 

 اإلفصام عنل اإلعالن عن طرم او تسويق المنتجاس االستثمارية :   2/10

وو مراعاا التالي عنل اإلعالن عن المنتجاس االستثمارية التي تطرا ا او يجب عيس  جميع الان

 -تسوق ا :

وصتتناليق استتتثمارية موزعتتة فعييتتا  او ستتاق توزيع تتا  ماتتافاعنتتل اإلعتتالن عتتن عالتتل  - 

يجتتب مصتتالقة مراقتتب الاستتاااس الاتتانوني عيتتس  لتتو   متتع  كتتر  تت ا  0واالستشتت ال ا تتا

 0المصالقة في اإلعالن

عالن عن عالل مست لف يجب ان ي كر اشكل واضح وميفس لالنتااا ان  ت ا العالتل عنل اإل - 

طايعتة مست لف وال يضمن الانو تااياق   كما يجب ان يتناسب   ا العالل المستت لف متع 

 .االستثمار ونتالجق الساااة

ان يفصتتح اإلعتتالن اشتتكل واضتتح وصتتريح عتتن ضتتمان او عتتلو ضتتمان المايتتغ المستتتثمر    - 

 0عييق   والج ة الضامنة وشروط الضمان والعالل

االلتتتزاو االموضتتوعية والشتتفافية والوضتتوم فتتي جميتتع المعيومتتاس المفصتتح عن تتا فتتي    - 

 .اإلعالن عن المنتث االستثماري 

الاصتتول عيتتس عتتلو الممانعتتة متتن المصتترف عيتتس اصتتلار وتستتويق الماتتافا والمنتجتتاس * 2/11

  -االستثمارية:

الاصتول عيتس عتلو ممانعتة متن مصترف قطتر المركتزي عيتس  يجب عيتس جميتع الانتوو  

الماتتافا والمنتجتتاس االستتتثمارية التتتي ترهتتب فتتي اصتتلار ا والارت تتا والمشتتاركة فتتي 

الارت تا لاستتاب العمتتالء متتع تزويتل المصتترف انستتت كاميتتة متن نشتتراس االكتتتتاب وعاتتول 

ثتتة استتاايع عيتتس االرتاتاط متتع الج تتاس األختترى ونمتتا ج العاتتول متع العمتتالء و لتتو قاتتل ثال

األقل من اصلار اي مافاتة او منتتث او اإلعتالن عن تا  امتا االنستاة ليماتافا والمنتجتاس 
                                                           

 )الس جميع الانوو( 1/1/2008تاريت  18/2008تعميو ال معلل اسب  *
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 ا اي مختاطر إللارا ااالستثمارية التي تستوق ا الانتوو ليريتر والتتي ال يترتتب عيتس تستوي

االستثمار فيمكن ليانوو تستويق تيتو المنتجتاس لون الكتااتة التس مصترف قطتر المركتزي 

لتتتتزاو اتعييمتتتاس تستتتويق المنتجتتتاس االستتتتثمارية والتتت ي ستتتيكون ماتتتل تايتتتيو شتتتريطة اال

المصتتترف المركتتتزي فتتتي الزيتتتاراس التفتيشتتتية عيتتتس الانتتتوو  ويراعتتتس استتتتمرار تزويتتتل 

المصرف المركزي االاياناس اللورية عتن الماتافا والمنتجتاس االستتثمارية التتي تستوق ا 

 (.218و )او تلير ا الانوو وفاا  ليتعييماس االصفاة رق

 (.1/1/2008يعمل ا  ا التعييماس اعتاارا  من تاريخق ) 

 -الصناليق العاارية: 2/12

 ضوااط ممارسة عمل الصناليق العاارية. 

اشتين صتناليق االستتثمار واللاتتق  2002لستنة  21( من الاانون رقو 31استنالا  الس المالا )    

في تيسيا صناليق استثمار عاارية االلتتزاو    عيس الانوو الراهاة2001لسنة  29التنفي ية رقو 

 -ااآلتي:

 االقتراض  2/12/1

متتتن صتتتافي قيمتتتة اصتتتول  %21ال يجتتتوز ليصتتتناليق العااريتتتة االقتتتتراض اتتتيكثر متتتن     

الصتتنلوق وألهتتراض الستتيولة فاتتط عيتتس ان يتتتو وضتتع  لتتو فتتي الناتتاو األساستتي ليصتتنلوق 

 التزاما  امالا اإلفصام والشفافية.

 -:ين عنل الشراءالتثم 2/12/2

يجب عيس الارا الصنلوق االتنسيق مع امتين االستتثمار قاتل شتراء عاتار معتين الاصتول   

عيس تثمين من اال ج اس التثمين المتخصصة وان تكون ج ة ماايلا ومستتاية وال يكتون 

 من ثالث اش ر.  قل مضس عيس اعلال  لو التارير اكثر

  -التثمين اللوري: 2/12/3

اييو والاس الصنلوق عيتس استاا راتع ستنوي كاتل النتس كمتا تاتضتيق المتالا فيما يتعيق ات

فإنق االنساة لألصول العااريتة ال  2002( لعاو 21( من الاللاة التنفي ية لياانون رقو )29)

يعني  لو االضرورا اعالا تاييو جميع اصول الصنلوق اشكل راع سنوي ال يمكتن ان يتتو 
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ير المتوقع في الايمة العاللة ليعااراس اسب تالير امتين  لو عيس فتراس مناساة تعكا التر

االستثمار او الج ة المكيفة االتاييو مع األخ  ايي انخفاض او ارتفاي مالي متوقتع لألصتول 

العااريتتة ختتالل فتتتراس التايتتيو ومتتع مراعتتاا المواعيتتل الماتتللا فتتي الناتتاو األساستتي ونشتترا 

لس تاييو عالل ليوالاس المستترلا وفتي جميتع االكتتاب السترلال الوالاس ا لف الوصول ا

 األاوال يجب ان ال تزيل فتراس اعالا تثمين العااراس عن ستة اش ر.

 -:التعامل الاانوني عيس العااراس  2/12/1

يجب ان تكون العااراس المرال شراا ا مسجية وخالية من الايول والشروط ويتتوفر اشتين ا  -

 ة الالزمة التي تثايس  لو.كافة المستنلاس والش الاس الرسمي

ضتترورا تتتوافر رليتتة قانونيتتة االصتتناليق تمكتتن امتتين االستتتثمار متتن افتتا اصتتول مستتتنلاس  -

 ووثالق العااراس وعلو التصرف في ا اال من خاللق.

  -تعامل الانوو لصالح العمالء في الصرف األجناي والسيع والمعالن: -3

 :   Margin Trading    امش التعامل التجاري 3/1

يجوز ليانوو التعامتل فتي األستواق اللوليتة لصتالح العمتالء عتن طريتق الاصتول عيتس  

 - امش مااال التعامل االصرف األجناي والسيع والمعالن شريطة اتااي ما ييي :

 0استيفاء العاول الاانونية مع العمالء   -

 - %11 فتتوق  التف لوالر امريكتي فتأما  100 يلعاتل يسأتتأاو %10يكتون اتل ال تامش  ان  -

 ملا قيمة العال.عيس ان يسرى   ا ال أامش طوال  0لعال يال عن  لو  20%

من ال امش يجب ان ينتتث عن تا تصتفية تيااليتة ليعاتل ويجتب  %10اي خسارا تتجاوز   -

 0ان تكون عييق موافاة مسااة من العميل

 ي هرفة التعامليجب التسجيل عيس شريط   الماالثة ال اتفأية اين الانو والعمأيل ف  -

                   Dealing room   0  

 -تمويل متاجراس العمالء في األوراق المالية: 3/2

 ايث الريس  ت ا التعييمتاس من   ا التعييماس (212)ماورل في الصفاة  لالطالي عيس          

 . 31/2009اسب التعميو  2/1/2009ووقف العمل ا ا اعتاارا  من 
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 : ىالمالية األخرالمعامالس  3/3

يجب وضع اسا وساوف واجتراءاس لجميتع انتواي المعتامالس الماليتة األخترى  3/3/1

يراعتتس في تتا تاليتتل ستتاوف لاجتتأو ورجتتال   التتتي يجري تتا الانتتو لاستتاب العمتتالء

 0العاول اآلجية وااوق الخيار وترطية المراكز من قال الانو

 -:اعالا  3/3و  3/1يجب ان تراعي الارا الانو ما ييي في انلي  3/3/2

 0  (Credit Worthiness)ملى التزاو العميل لسلال التزاماتق   -

 ل لرترض التعامتل فتي الستوق اللوليتةالتيكل من ان ال امش المولي من العمي  -

          0ليا  مصلرا التمانا  ممنواا  من قال الانو

  (Open Position)عاتول المتتاجرا  لمراكتز مراجعتة الارا الصترف األجناتي  -

  0اشكل يومي ورفع تارير ش ري اللارا الانو عن نشاط   ا التعامالس

 0مراجعة لورية من الملقق اللاخيي لكل انو   -

 0اخطار العميل اآخر التطوراس ا ا لزو األمر   -

 -استثماراس العمالء في اس و الشركاس األجناية: -1

ركاس األجناية ليعمالء االلتتزاو االشتفافية الش اس ويجب عيس جميع الانوو عنل تسويق      

في تزويل العمالء االمعيومتاس المتعياتة ااألست و المستوقة متن ايتث الايمتة االستمية والايمتة 

اللفترية ليس و واجو ونوي األسواق المتلاول ا ا واي معيوماس اخرى  امتة  عيتس ان يتتو 

يتتزاس كتاايتتة متتن و تاكتتل  لتتو تزويتتل العمتتالء ا تت ا المعيومتتاس كتاايتتا  والاصتتول عيتتس تعز

 راس الشراء والايع. اوتاكل تامي و لكامل المساولية عن قر
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 ثانيًا: حسابات ودائع العمالء

 

 

 -م فتح حسابات الودائع الشخصية :تنظي  -0

يجب على جميع البنوك استكمال واستيفاء المعلومات والعقود والمستندات المبينة أدناا    0/0

لجميع أنواع حسـابات الودائع الشخصية المفتوحة لديها سواء كانت للمقايم فاق رطار أو 

   1التقيد بتعليمات مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب  غير المقيم، مع مراعاة

 المعلومات األساسية عن العمالء التق يجب أن تتضمنها نماذج وعقود فتح الحساب: 0/3

اسم العميل بالكامال كماا هاو فاق جاواف السافر أوالبطاراة الشخصاية بالنسابة للمقيماين  - 

 1والقطريين

 1ة وتاريخ الصالحية ررم جواف السفر أو البطارة الشخصي -

 1الجنسية   -

 1تاريخ ومكان الميالد  - 

 1المهنة ومكان العمل  -  

 1مكان اإلرامة  - 

 1العنوان البريدي للمراسلة  - 

 1توريع العميل أو بصمته مع توريع معرف البصمة كما فق بطارة نموذج التوريع -

 1اسم الكفيل وعنوانه أو جهة العمل للمقيمين فق رطر  -

علااى المعااامالت الخاصااة بااالقطريين  0991لساانة  6التقيااد بقاارار مجلاار الااوفراء رراام  -

البنوك معهم والنص كالتالق  "يجب علاى جمياع البناوك العاملاة فاق دولاة  التق تجريها 

رطاار اتلتاافام بت بااات رراام البطارااة الشخصااية أو الااررم الشخصااق الماادون علااى شااهادة 

الوحيااد ت بااات الشخصااية علااى جميااع المعااامالت  الماايالد باعتبااار  المسااتند الرساامق

 1 بات الشخصية إلوعدم اتعتداد بأي مسـتند آخر  الخاصة بالقطريين التق تجريها البنوك
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كاال ماان خااالف ماان العاااملين فااق البنااوك اتلتاافام المنصااوص عليااه آنفااا  يكااون محااال   

لألنظماااة القانونياااة  ويوراااع علياااه الجااافاء التاااأديبق المناساااب وفقاااا   ،للمسااااءلة اإلدارياااة

 .المتبعة"

 المستندات الواجب إرفارها بنماذج وعقود فتح الحساب :   0/2

 1نسخه كاملة من جواف السفر أو البطارة الشخصية سارية الصالحية   -

 1صور شخصية ألصحاب البصمات -

          نسخ من التوكـــيالت وكتب التفويض بالتـوريع ، المقدمة من أصحاب الحساب. -

 العقود الواجب استيفائها :  0/4

يجب اساتيفاء عقاود خاصاة للودائاع تحادد فيهاا جمياع الشاروط والقواعاد المحاددة  0/4/0

لطبيعااة كاال حساااب والمنظمااة إلدارتااه وجميااع معااامالت السااحب واإليااداع عليااه 

حسب نوعه ومعدتت أو سياسة احتسااب الفوائاـد أو األرباال علياه ، ماع مراعااة 

أي من هذ  الشروط والقواعد لقوانين وتعليماات المصارف المركافي عدم مخالفة 

 1أو ألحكام ومواد القانون المدنق والتجاري 

 يجب التمييف بين  ال ة أنواع من العقود حسب الوضع القانونق : 0/4/3

 1الحسابات الفردية : )لفرد واحد( ويجب أن يكون لها عقد فتح حساب فردي    -

 شتركة : )ألك ر من فرد( ويجب وجود عقـود خاصة بها،الحسابات الم     - 

 -يحدد بها مايلق :

الالفماة كماا بيانات ومعلومات كاملة عن جميع الشاركاء مييادة بالمساتندات  -

 1(0/3سبق بيانه فق البند )

نوعية الحساب المشترك وحصص المشااركة والمفوضاين بتدارتاه والتورياع  -

 1عليه من ربل الشركاء

التصاارف فااق إدارة  الحساااب وفااق الحصااص المحااددة وملكيتااه عنااد كيفيااة   -

وفاة أحد الشركاء بما ت يخالف أحكام الشاريعة اإلساالمية والقاانون المادنق 

 1والتجاري
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 حسابات القصر: يجب وجود عقود خاصة بها يراعى فيها ما يلق:ـ   -

أو القايم  أن يتم فتح الحساب باسم القاصر من ربال ولياه الجباري أو الوصاق -  

عليه مع أخذ بيانات ومعلومات كاملة عن القاصر والولق أو الوصاق ونساـخ 

 1(0/3) من المستندات المييدة كما سبق بيانه فق 

التحقق من عمر القاصر استنادا  إلى هويته  على أن يـدون تاريخ مايالد  فاق     -

 1ابالعقود وجميع األوراق والنماذج المستخدمة فق التعامل على الحس

إيقاف التعامل علاى الحسااب مان ربال الاولق أو الوصاق فاور باـلو  القاصار   -

  1واستيفاء عقود ونماذج جديدة ت بت الوضع الجديد للحساب 1سن الرشد 

ت يجااوف للوصااق علااى أمااوال القاصاار أن يسااحب ماان الحسااـاب بااأك ر ماان    -

 1مختصةالمسمول به إذا تم تحديد ذلك فق حكم صادر من ربل المحكمة ال

  1يجب مراعاة جميع أحكام الشريعة اإلسالمية والقانون المدنق والتجاري  -

 كشوف حسابات العمالء :0/1

يجااب أن تتطااابق أسااماء الحسااابات الم بتااة علااى كشااوف الحسااابات واإلشااعارات المرساالة 

للعماااالء ماااع األساااماء الم بتاااة فاااق عقاااود ونمااااذج فاااتح الحسااااب والم بتاااة فاااق الساااجالت 

ات بالبنااك  والتقيااد بتصاادار وإرسااال كشااوف حسااابات شااهرية لجميااع الحسااابات والبطاراا

 1الجارية وكشوف نصف سنوية لحسابات التوفير

 عدم فتح أك ر من حساب رئيسق للعميل الواحد * :0/6

بشاااأن مصااارف رطااار  3103لسااانة  02( مااان المرساااوم بقاااانون ررااام 0اساااتنادا  للماااادة )

 فقد تقرر ضرورة إتباع البنوك ما يلق : وتنظيم الميسسات المالية المركفي

عدم فتح أك ر من حساب رئيسق للعميل الواحد إت فاق الحااتت التاق تتطلبهاا القاوانين  -0

واألحكااام القضااائية أو أنظمااة ولااوائح الميسسااات الحكوميااة وبخااالف ذلااك ينب ااق أن 

يقتصر األمر علاى فاتح حسااب رئيساق واحاد تتفارع مناه حساابات فرعياه يعطاق لكال  

 منها )رمف فرعق( حسب نوع الحساب وال رض منه .

 

 )إلى جميع البنوك(  01/2/3102تاريخ  09/3102* تعميم ررم  
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العمااال علاااى تعاااديل وضاااع الحساااابات الرئيساااية المتعاااددة المفتوحاااة حالياااا  للعماااالء            -3

ري طبقا  لما هو موضح أعاال  خاالل مهلاة ت تتجااوف نهاياة العاام الجاا –إن وجدت  -

3102 . 
 

 إجراءات فتح الحسابات : -3

 فتح الحساب الجاري: 3/0

علاااى البناااك ربااال فاااتح الحسااااب الجااااري معرفاااة العميااال وماااد  التفاماااه  3/0/0

                     بالتعليمااااات الخاصااااة بالشاااايكات المرتجعااااه المبينااااة فااااق الصاااافحات

  .من هذ  التعليمات( 64وصفحة )( 19-61)

والتجااااارة بشااااأن  اترتصااااادليمااااات الصااااادرة ماااان وفارة التقيااااد بالتع  3/0/3

 1من هذ  التعليمات  (020)الصفحة فتح الحسابات والمبينة فق 

يجاااوف فاااتح حساااابات للشاااركات األجنبياااة التاااق ت تماااارر نشااااطا  فاااق  3/0/2

شااااااريطة أن تبااااارف هااااااذ  الشاااااركات الو ااااااائق والمسااااااتندات  ،رطااااار

م اااال ريااااد سااااجل  رساااامية فااااق البلااااد اتم،الجهااااات الصااااادرة ماااان ال

تجاااااري، وكاااااذلك تاااااوفير شاااااهادة ماااان البناااااك فاااااق البلاااااد اتم ت بااااات 

تعامالتااااه المالياااااة، مااااع ضااااارورة األخاااااذ بعااااين اتعتباااااار تعليماااااات 

 .مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

 1عدم السمال للعميل باستخدام الشيكات للسحب من حسابات التوفير  3/3

 المضاربة ومعدتت األربال:الودائع بالبنوك اإلسالمية / نسب  -2

 ربول الودائع بأسلوب التورق )المرابحة العكسية(*: 2/0

ال البيااااة العظمااااى ماااان هيئااااات الفتااااو  والررابااااة الشاااارعية  عاسااااتنادا  الااااى إجمااااا 

لاااد  البناااوك اإلساااالمية العاملاااة بقطااار، وفاااق ضاااوء ماااا ورد بالمعياااار الشااارعق 

للميسساااااات المالياااااة  ةالصاااااادر مااااان هيئاااااة المحاسااااابة والمراجعااااا( 21ررااااام )

 -اإلسالمية تقرر ما يلق:

 )البنوك اإلسالمية(. 1/1/3112تاريخ  10/3112* تعميم      
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يحظاار علااى البنااوك اإلسااالمية ربااول الودائااع ماان العمااالء بأساالوب التااورق  2/0/0

أو ماااا يعااارف بالمرابحاااة العكساااية، ويساااتمر العمااال باألسااالوب الحاااالق القاااائم 

 على المضاربة الشرعية.

لوب التااااورق فااااق ( يمكاااان اسااااتخدام أساااا2/0/0اساااات ناءا  لمااااا ورد بااااالفقرة ) 2/0/3

ماااان البنااااوك والميسسااااات الماليااااة فقااااط ولااااير ماااان الفئااااات  ربااااول ودائااااع

األخااااار  مااااان العماااااالء، وذلاااااك ألغاااااراض تاااااوفير السااااايولة وفاااااق حااااااتت 

الضاارورة األخاار  التااق تقاادرها هيئااة الررابااة الشاارعية بكاال بنااك، علااى أن 

 يكون ذلك وفقا  لسياسة مكتوبة ومقرة من هيئة الررابة الشرعية بالبنك.

 (.1/1/3112عتبارا  من تاريخه )يعمل بهذ  التعليمات ا 

يجاااااب اإلعاااااالن بصاااااورة واضاااااحة عااااان نساااااب المضااااااربة التاااااق سيحصااااال  2/3

عليهاااااااا البناااااااك فاااااااق بداياااااااة كااااااال فتااااااارة مالياااااااة، وإعاااااااالم مصااااااارف رطااااااار 

المركاااافي بهااااذ  النسااااب، وفااااق حالااااة إذا مااااا رغااااب البنااااك فااااق ت يياااار هااااذ  

النسااااااب خاااااااالل العاااااااام، فعليااااااه الحصاااااااول علاااااااى موافقااااااة مصااااااارف رطااااااار 

 المركفي.

يجب الحصول على موافقة مصرف رطار المركافي المسابقة علاى معادتت األرباال  2/2

 التق ررر احتسابها على الودائع المختلفة ربل توفيعها على أصحاب الودائع.

 -استحداث نوع من أنواع الودائع: -4

يجب الحصول على موافقة مصرف رطر المركفي المسابقة علاى اساتحداث أي ناوع مان 

وذلااك مان خااالل التقادم بطلااب للمصارف رباال البادء فااق التنفياذ أو اإلعااالن  أناواع الودائاع

عنها، وعلى البنوك تحري الدرة والشفافية فق إيضال طبيعة المنتج الجدياد ومخااطر  مان 

خالل شرل وافق له سواء فق اإلعالنات التاق يصادرها البناك أو فاق العقاود والمساتندات 

 التق يبرمها مع العمالء.

بشاأن  03/2/3116تاريخ  لعلوم والتكنولوجياة الى كتاب رئير مجلر إدارة واحة اباإلشار  -1

لشاركات التاق تساعى للحصاول علاى تاراخيص فاق المنطقاة حساب الماادة ا الى فتح حسابات
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الخاااااص بتنشاااااء منطقااااة حاااارة لواحااااة العلااااوم  3111لساااانة  26( ماااان القااااانون رراااام 1)

 والتكنولوجيا.

يكم للشركات التق حصلت على تاراخيص مان ربال مجلار يرجى العمل على فتح حسابات لد

 ماع مراعااة تعليماات 3111لسانة  26نون ررام اإعمات  بالق دارة الواحة للعلوم والتكنولوجياإ

 غسل األموال وتمويل اإلرهاب. مكافحة

 -الحسابات المقيمة والحسابات غير المقيمة: -6

ماان البيااان الشااهري  (012رراام )تعليمااات تعبئااة ملحااق يوجااد لهااذ  الحسااابات تعريااف فااق 

 .الجديد  للموجودات والمطلوبات

 -است الل الحسابات الشخصية ألغراض تجارية: -1

( بشاااأن 020والتجاااارة الاااواردة بالصااافحة ررااام ) اترتصاااادباإلشاااارة الاااى تعليماااات وفارة 

الموضااوع أعااال ، لااوحظ فااق ايونااة األخياارة وجااود ك ياار ماان الحسااابات الشخصااية تساات ل 

ض تجارياة نتيجاة عادم التافام ك يار مان البناوك بتفعيال التعليماات المشاار إليهاا والتاق ألغرا

ألي فاارد إذا مااا تبااين أنااه يساات ل حسااابه فااق  تقضااق بعاادم اسااتمرار فااتح الحساااب الجاااري

إخطار المصرف المركفي بالحساابات المخالفاة ماع المساتندات المييادة  معأغراض تجارية 

 والتجارة. اترتصادها الى وفارة لذلك لكق يقوم المصرف بتحويل

 وب رض تفعيل هذ  التعليمات يتعين على البنوك اتلتفام بالتالق:

 يجب أن يشمل نموذج فتح الحساب الشخصق على البيانات اإلضافية التالية :  -1/0

مهنااااااة طالااااااب فااااااتح الحساااااااب مااااااع اتحتفاااااااظ بنسااااااخة ماااااان المسااااااتندات   1/0/0

 المييدة .

الحسااااااب علاااااى أت يخااااارج عااااان نطااااااق األغاااااراض ال ااااارض مااااان فاااااتح   1/0/3

  أو ألغااااااااااراض شخصااااااااااية  –الشخصااااااااااية ) م اااااااااال حساااااااااااب الراتااااااااااب 

 أخر  ( .

 إفصال طالب فتح الحساب عن المصادر الرئيسية للتدفقات النقدية بالحساب .  1/0/2

 
بشأن حماية العمالء بوجه  3103لسنة  02مالحظة : يجب اتلتفام بمواد رانون مصرف رطر المركفي وتنظيم الميسسات المالية ررم 

 من الباب الرابع الفصل األول (044المادة  – 041من المادة )عام 
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 حسابات ودائع العمالء

 

          3102 سبتمبر             
 ة عشرلخامساالطبعة 

 
 

تعهااد ماان طالااب فااتح الحساااب بااأن يقتصاار اسااتخدامه للحساااب علااى مصااالحه   1/0/4

     مفصااح عنهااا وعاادم اساات الله الحساااب بشااكل مباشاار وأغراضااه الشخصااية ال

أو غير مباشر فق أي أغراض تجارية وأن من حق البنك إذا ما تبين له مخالفاة 

صااااحب الحسااااب لهاااذا التعهاااد أن يتخاااذ اإلجاااراءات الالفماااة وفقاااا  لتعليماااات 

 والتجارة تمهيدا  إلرفال الحساب .اترتصاد مصرف رطر المركفي ووفارة 

راارار ماان طالااب فااتح الحساااب بصااحة البيانااات الااواردة بنمااوذج فااتح الحساااب إ  1/0/1

 ومسئوليته القانونية عنها .

يجااب وضااع آليااة ونقاااط مراجعااة لااد  كاال بنااك لمراجعااة حركااة الحسااابات الجاريااة   -1/3

الشخصاااية لالساااتدتل علاااى أي حركاااات تخاااالف طبيعاااة الحسااااب وتدفقاتاااه النقدياااة 

 صح عنه فق نموذج فتح الحساب .واألغراض الشخصية حسب المف

يجب وضع سياسات وإجراءات محددة للتعامل مع ما يتم اكتشاافه مان مخالفاات علاى   -1/2

الحسااابات الشخصااية ، يراعااى فيهااا المرونااة والتاادرج فااق اإلجااراءات المتخااذة ضااد 

العميل المخالف بدءا  من إناذار  رساميا  ومطالبتاه بتصاحيح األوضااع وانتهااء  باتخااذ 

راءات إرفااال الحساااب ، وفااق جميااع األحااوال يجااب علااى البنااك إبااال  المصاارف إجاا

المركفي بجميع الحاتت المخالفة فور اكتشافها وإيضال اإلجراءات المتخاذة فاق كال 

 حالة وأن يكون ذلك مشفوعا  بالمستندات المييدة للمخالفات .

يال اإلرهااب ويتعاين علاى غسل األماوال وتمومكافحة ت ُتخل هذ  التعليمات بتعليمات  -1/4

البنوك إبال  وحدة المعلومات المالية إذا اكتشفت أن استخدام صاحب الحسااب لحساابه 

 الشخصق فق أغراض تجارية يتضمن شبهة غسل أموال .

وساايقوم المصاارف المركاافي  00/3111 يعماال بهااذ  التعليمااات اعتبااارا  ماان تاريخااه

( مان 306خالفاة وفقاا  ألحكاام الماادة )بتوريع جفاءات وغرامات مالية علاى البناوك الم

 .   3103لسنة  02رانون مصرف رطر المركفي وتنظيم الميسسات المالية ررم 

 -رفع مستو  التوعية لد  عمالء القطاع المصرفق فق الدولة* : -2

 
 011)إلى جميع البنوك( مكرر صفحة  01/0/3102تاريخ  3/3102م ررم * تعمي     
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 حسابات ودائع العمالء

 

          3102 سبتمبر             
 ة عشرلخامساالطبعة 

 
 

فق إطار سعق مصرف رطر المركفي لرفع مستو  التوعية لاد  عماالء القطااع المصارفق 

قيقااا  للسياسااة المرسااومة ، لااذا يرجااى ماان جميااع البنااوك ضاارورة العماال فااق الدولااة وذلااك تح

 -بايتق :

( لإلباال  عان العملياات ذات المخااطر التاق تاتم Hot line – نتخصيص أررام )خط سااخ -0

سااعة ، وعلاى أن  34بطاراة الصاراف ايلاق ، علاى مادار  على حساب العميل من خاالل

 " التابع لكل بنك .Call Center" تكون تلك األررام منفصلة عن مركف اتتصال

التق ترسل  SMSالرسائل القصيرة  تين العربية واتنجليفية على جميعإضافة عبارة بالل  -3

للعمالء بعد كال عملياة منفاذ  علاى حسااباتهم ، ويكاون نصاها كاايتق )لالستفساار الرجااء 

 ( .44××××××اتتصال على هاتف ررم : 

الصاااراف ايلاااق التابعاااة لكااال بناااك والخااادمات باااث ذات العباااارة عبااار شاشاااات أجهااافة  -2

 المصرفية المقدمة عبر اتنترنت أو من خالل الوسائل اإلعالنية الخاصة بكل بنك .

لالستفسار يرجى التنسيق مع إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات على األرراام 

 . 44416213/  44416269التالية : 
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 تسويق المنتجات التأمينية 

 

 3102 سبتمبر
 الخامسة عشرالطبعة 

 
 

 
 تسويق المنتجات التأمينية: ثالثا  

 

وفقاً لرغبة بعض البنوك في تسويق منتجات تأمينية لشرراات ترأميخ خرارط ،طررا  فانرن يمارخ    

  -للبنوك ممارسة هذا النشاط وفقاً للضوابط التالية:

للبنرك بعر   األساسرينشاط تسويق المنتجات التأمينية في النظرا   إضافةعلى البنوك الوطنية   -0

 اللبنرك يفي السرج  التجرار وإضافتن والتجارة اال،تصا ووزارة  مخ الجمعية العامة هإ،رار

 النشاط في السج  التجاري لها بقطر . اهذ إضافة األجنبيةوعلى البنوك 

تاوخ شراات الترأميخ المتقرق علرى تسرويق منتجاتهرا مرخ الماسسرات المررخ  لهرا فري  أخ -3

على تسويقها واخ تسمح ،روانيخ ترخيصرها بتسرويق منتجاتهرا بل انها بتق ي  المنتجات المتقق 

يرر ة لهررذه وعلررى البنررك التمقررق مررخ المررل ة الماليررة والخبرررة والسررمعة الج ا مررخ خررل  البنررك

بنسررم مررخ مسررتن ات ترخيصررها وتسررجيلها وبياناتهررا الماليررة  نالماسسررات واخ يمررتقظ ل يرر

 ال ورية الم ،قة.

تري يترولى البنرك تسرويق منتجاتهرا التأمينيرة بمير  يقتصرر عقو  مر  الشرراات ال إبرا يجب  -2

 ن ور البنك فيها على تسويق تلك المنتجرات  وخ تقر ي  أي ضرمانات مقابلهرا و  وخ اشرتراا

 أو إ ارتهررا أوهيارر  مخاطرهررا  عررخ أوا بنيتهرر عررخ أوعنهررا  ةعلررى أي وجررن فرري المسرراولي

 ا اً علرى ذلرك واخ يقصرح عرخرعايتها واخ تم   العقو  واجبات ومساوليات ار  طررب بنر

 تلك العقو  للعمل .  مضموخ

صرررقات  أهررر نشررررات تعريقيرررة مترجمرررة باللةرررة العربيرررة توضرررح  إعررر ا يجرررب علرررى البنرررك  -4

وخصررا   وشررروط ومخرراطر المنتجررات المسررو،ةا بميرر  تعرررض هررذه النشرررات علررى 

 إعر ا عية عن  يتوخى البنك الشقافية والموضو أخالعمل  عن  تسويق المنتجات له  ويجب 

شرروط  أوخصرا    أوصرقات أو أي تع يلت على اسر   إ خا هذه النشرات واليجوز لن 

  واألطررابالمنتج المسوق بمي  تعاس النشرة التعريقية نقرس مواصرقات ومخراطر المنرتج 

 الصا رة مخ المص ر .  األصليةالنشرة هي في اما  بنا ذات العل،ة 
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 تسويق المنتجات التأمينية 

 

 3102 سبتمبر
 الخامسة عشرالطبعة 

 
 

عرخ المنتجرات التري يسرو،ها  اإلعرلخشقافية والموضروعية عنر  يجب على البنك االلتزا  بال -5

هامرة تصر رها الشرراة المصر رة عرخ معلومرات  أووعلين تزوير  المشرترايخ برأي نشررات 

 . وضعها المالي وعخ أ ا  ونتا ج المنتجات المسو،ة 

المصو  مخ الشراة المص رة على نسم ااملة مخ نشرات اإلص ار و االشتراك فري يجب  -6

( 4نتجات التي يت  تسويقها وتق يمها للعمل  م  النشررة التعريقيرة المرذاوره فري الققررة  الم

للمنتج وتقر ي  أي ايضرامات  ةم  تق ي  اافة المعلومات عخ الوض  المالي للشراة المص ر

 للعمل  عخ الشروط الوار ة في النشرات. 

يجب اخ يمص  البنك على تعزيز خطي مخ المشترايخ في المنتجات التأمينية التي يسرو،ها  -7

في شا  تعه ات مو،عن منه  أو في طلبات االشتراك بانه  مصلوا مخ البنرك علرى نشررات 

ومستن ات االشرتراك وعلرى المعلومرات وااليضرامات اللزمرة وعلمهر  بهرا وتمملهر  اامر  

فرري المنررتج وتقهمهرر  لرر ور البنررك امسرروق فقررط  وخ تمملررن ألي  المسرراولية عررخ االشررتراك

 مساولية عخ أ ا  المنتج والنتا ج المترتبة على االشتراك فين.

يجرب  أال يترترب علرى تسرويق البنرك للمنتجررات التأمينيرة أي الترزا  علرى البنرك تجراه الجهررة  -8

  فرري شررا  لجرراخ المصرر رة باسررتق ا  مررخ يميلهررا فرري تسررويق هررذه المنتجررات فرري ،طررر سرروا

 مشتراة أو فريق عم  منت ب  مخ الجهة المص رة أو ماتب تميي  لها ل ى البنك . 

على البنك التمقق مخ أخ تسويقن للمنتجات التأمينية في إطار تعليمات المصررب المرارزي  -9

ال يترتب علين أي مخالقرات أو انتهاارات ،انونيرة تجراه الشرراة المصر رة أو العمرل  أو أي 

 ت أخرى  اخ  أو خارط ،طر وفقاً للتشريعات والقوانيخ المملية أو الخارجية.جها

على البنك تخصي  إ ارة أو ،س  مستق  ل ين لممارسة هذا النشراط واخ يمرتقظ بالسرجلت  -01

والمسررتن ات المناسرربة لتسررجي  البيانررات اللزمررة عررخ المشررترايخ وجميرر  مررايلز  تسررجيلن 

 ب المتقق علين م  المص ر والمقصح عنن للمشترايخ. واالمتقاظ بن مخ مستن ات مس

على البنك مراعاة االلتزا  بتعليمات ماافمرة غسر  األمروا  وتموير  اإلرهراب فيمرا يسرتلمن  -00

 مخ تمويلت إلغراض تسويق هذه المنتجات. نمخ أموا  وما يجري
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المسررو،ة للمنتجررات  ا وعلررى البنرروك 37/0/3118 يعمرر  بهررذه التعليمررات اعتبرراراً مررخ تاريخررن   

 (0/3118ات في غضوخ يلية أشهر مخ تاريخن  التأمينية توفيق أوضاعها وفقاً لهذه التعليم
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 خدمات لذوي االحتياجات الخاصة

 

 3102 سبتمبر
 الخامسة عشرالطبعة 

 

 
 

 

 

 : تخصيص منافذ خدمات لذويرابعا  
 االحتياجات الخاصة بالبنوك     

 
 

     
نظراً للحاجة اإلنساانةة تغطيةاة المات ال ال يارلةة ل الاة  لارات ال جغ اجم علا  ج ةاج      

البنااتض واارتري غ ةنااة  نالاا) ماات ال ل ااتنغرالا لاا)تخ اةحغةاجااال المايااة تا  ةتوااج 

يياة لا)لض لاأل البناضم ت ا)لض وارتري غاتلةر  تا ا  شعار ماا  ب اا لاأل اك اا   ال م

 ماية لسةاراغ م تال تامل اةوا.
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 التعامل مع العمالء المكفوفين: خامسا  
 

     
يجببعلى بببلوك عبب تلىعببالخدببايولوكعببات ال وكتيبب تعالوكتلببفوييلك يتببع لوكت  بب وي  ل  بب ل* -أ

أعظتيل إجفو والع ليلك خي تللت لهذهلوك ئيلت لوكيتع لتفوى ةلكحد قهول كخب ويفلى وتبلل

يجبعلأ لخخ بت لهبذهلواجبفو وال حبالوك ق ييل وألت ل وكسعتيلويلخي تعالوك عتلتيهو ل 

ل-أاعبلت ي ي:

وسبببخعاوولعسببب لع لبببيلتببب لعتببب ذقلوبببخسلوكحسببب عل ىدببب الوكخسبببهيعال واسبببخ ت فوال -1

 وكتيب تعا ل  وب الوكحسب عل واوبي فوالوكتفسب يلكهبذهلوك ئبيلتب لوكيتبع لت   ىبيل

ل(ل.Braille ود ًلك فيديل)

خي يتب الوكخبيلخخ بتعه لوكيدب الخ ويفلخسجيعالل خييلخوفحلأهولوكوف  ل وكد وىبال وك -2

  وكعت ذقل وكتسخعاوالوكخيلي ق لى يه لوكيتيللوكت   ال وكخيلخح ولخي تعخهلت لوك عت.

وكخحدبببنلتببب لوسببببخ ت للوألتببب فل وألف بببب  لوكد ع عيبببيلك تيببب تعالويتبببب ليخي بببنل  جبببب ال -3

وكتيبببب تعا لل الىعببببالإ ببببفوولواخ  قيبببب ال إجببببفو   يببببللتت ببببللك يتيببببلل  جبببب الوببببه

  ليخي نل  كخي تللت لوكيتع لوكت   وي لغيفلوكد افي لى بلوكست . ع ليلويت

 تفوى ةلوسخي   ل  ويلواجفو وال وكتسخعاوالوكد ع عييلوكعزتيلوألعفى. -4

 ل ى ببببلوك عببب تلوسبببخ ت لل13/9/2009لييتبببلل هبببذهلوكخي يتببب الوىخ ببب فوًلتببب لخ فيعبببه

يلغ بببب  ل ع ببببيلأوببببهفلتبببب لأيلعبببب وقيلكببببايه لك يتببببلل تدخ بببببلهببببذولوكخيتببببيولوبببب

لخ فيعه.

ل.49/2009   او فةلإكبلوكخيتيولفقولويلوك عال"أ"ل*  او فةلإكبلوكخي يت الوكل افةل*ل-ع

لخ في لل193/2011   او فةلإكبل خ علوكسيالفئيسلواخح الوكيف يلك ت   وي لفقولألعلو/ل

ل

ل
ل)إكبلجتي لوك ع ت(13/9/2009خ في لل33/2009*لخيتيول
ل)إكبلجتي لوك ع ت(ل2/3/2011خ في لل24/2011**لخيتيو

ل
ل
ل
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ل

لوكتفونل يهل.ل21/2/2011

ى بببلوك  يبالوأللببولودب ل ل كببيسلوك  يبالوكببذيلليفجببلوكي بول ببذ لهبذهلوكخي يتبب الخ  بن

ليختخ ل ح سيلوكست لى بلأ تلل جهل.

ل.ل(2/3/2011)لييتلل هذهلوكخي يت الوىخ  فوًلت لخ فيعه
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 العموالت والرسوم على         
 الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية

 

         3102 سبتمبر     
 الخامسة عشرالطبعة 

 

 

 

ًالعموالتًوالرسومًعلىًالحساباتً:ًسادسا ً
ًوالخدماتًالمصرفيةًالشخصيةً

ً
 * الحدود القصوى للعموالت والرسوم -1

 تتادو  مصتترر  لتتر المرمتتم  وادستتتم الم سستتات ( متت  121استتاداداأل كحمتتام المتتاد) ر تتم   

، اقتتترر الاتتتمام الادتتتو  االحتتتدود القصتتتوى للعمتتتوالت والرستتتوم 2112لستتتدق  11المالتتتتق ر تتتم 

( والات  اصصتم ا  و احصتل ا الادتو  141المصروفات الماتدق االجدول المرفق ملحتق ر تم  و

علتتا الحستتااات الةصصتتتق للعمتتال وعلتتا الصتتدمات المصتترفتق الاتت  اقتتدم ا ل تتم، متت  مراعتتا) 

 -االلامام االاال :

اإلفصتتال للعمتتال اةتتوافتق وامافتتق لتترق االفصتتال الاتت  اوتتم  وصتتول المعلومتتق  . 

ر العمتتوالت والرستتوم والمصتتروفات الاتت  تصصتتم ا  و تحصتتل ا للعمتتتل عتت   ستتعا

الاد  علا الحسااات والصدمات المصرفتق، وذلت  فت  حتدود الستقور المقترر) مت  

مت   تادو  مصترر  لتر المرمتم  وادستتم  142اقتداأل االماد)  المصرر المرمم 

 .2112لسدق  11الم سسات المالتق ر م 

مصروفات اصصتم ا الادتو   و   و رسوم  و المرمم  اأتق عموالت موافا) المصرر .ب

احصل ا علا الحسااات والصدمات المصرفتق الةصصتق للعمال اصار المذمور) فت  

 (.14/2/2111الجدول المرفق وذل  ف  غوو   ساوعت  م  اارتصه  

ج. ال تجوم ك  اد  صصم  و احصتل    عموالت  و رسوم  و مصروفات  صرى علتا 

لمصرفتق الةصصتق اصار المحتدد) االجتدول المرفتق واصتار الحسااات والصدمات ا

( إال اعد الحصتول علتا موافقتق المصترر بالا  ام إااغ المصرر ا ا وفقاأل للوقر)  

 المرمم .

(، وستور تتام فترل المرامتات 14/2/2111تعمل ا ذه الاعلتمات اعااتاراأل مت  اارتصته  

لسدق  11مصرر  لر المرمم  وادستم الم سسات المالتق ر م المالتق المقرر) ف   ادو  

 علا الادو  المصالوق. 2112

 

 )إلى جميع البنوك( 61/0/0262تاريخ  61/0262* تعميم 



-262- 
  العالقة مع العمالء                                                  والرقابة  اإلشرافتعليمات  –الباب السابع 

 العموالت والرسوم على         
 الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية

 

         3102 سبتمبر     
 الخامسة عشرالطبعة 

 

 

 -* اإلفصال ع  العموالت والرسوم: -2

تجب علتا جمتت  الادتو  اإلفصتال  162صوحق ( 1م  الادد  (  اعمتماأل لما ورد االوقر)   

قااتل جمتت   دتوا  ع  العموالت والرسوم الا  احصل ا  و اصصم ا علا حسااات العمال م

م  صال لوحق إعادات واوحق ف  مما  اارم ف  القاعتق الصدمات المصرفتق الا  اقدم ا 

 الرئتستق للاد  وفروعه.

 (.2/1/2111تعمل ا ذه الاعلتمات اعاااراأل م  اارتصه  

 )إلى جميع البنوك( 0/3/0262تاريخ  06/0262* تعميم 


