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 الفصل الثالث
 أعمال شركات االستثمار 
 وآلیة وتقییم االستثمارات

 
 :  أوالً: أعمال شركات االستثمار

) األعم�ال ۱م�ادة (بال ۲۰۱۲لس�نة  ۱۳عَرف قانون مص�رف قط�ر المرك�زي وتنظ�یم المؤسس�ات المالی�ة رق�م 

تی�ب االكتت�اب الع�ام ، وتق�دیم االستثماریة ، وھي "االستثمار للغی�ر وممارس�ة الوس�اطة والوكال�ة المالی�ة ، وتر

خ��دمات الحف��ظ واألم��ان ، واالش��تراك ف��ي إص��دار األس��ھم وغیرھ��ا م��ن األوراق المالی��ة ، وإدارة المح��افظ 

ن الثمین��ة ، وتق��دیم والص��نادیق االس��تثماریة ، واالتج��ار ف��ي أدوات النق��د والم��ال والص��رف األجنب��ي والمع��اد

المتص�لة ب�دمج وش�راء وبی�ع الش�ركات ، وأي أعم�ال أخ�رى ن أسواق رأس المال والخ�دمات االستشارات بشأ

 یحددھا المصرف" .

ویوج��د تعری��ف "لش��ركات االس��تثمار ، والمؤسس��ات االستش��اریة ، والمؤسس��ات المالی��ة ، والمؤسس��ات المالی��ة 

 ) من ھذه۱٥) من القانون مبینة في الفصل األول (تعاریف) صفحة (۱اإلسالمیة ومكاتب التمثیل" في المادة (

 التعلیمات .

  -القواعد اإلشرافیة : -أ

  -التالیة : الرئیسیة من عمل أو أكثر من األعمال شركات االستثمارتتكون أعمال   -۱

إدارة حس�����ابات االس�����تثمار وتأس�����یس وإدارة المح�����افظ  ر:االستثمار للغی

والصنادیق االستثماریة للغیر س�واء ك�ان ذل�ك ألف�راد أو 

 . لمؤسسات منفردین أو مجتمعین

التعامل بالوساطة في األوراق المالیة من خ�الل عملی�ات  : *المالیة الوساطة

الش��راء والبی��ع وانتق��ال الملكی��ة والتسـ��ـجیل ف��ي األوراق 

 واألدوات المالیة المحلیة والعالمیة .

تق��دیم االئتم��ان ألغ��راض النش��اط االس��تثماري للشـ��ـركة  التمــویل  :

  وتمویل المشاریع االستثماریة . 

ترتیب االكتتاب العام 
Underwriting 

ترتی��ب وتســ��ـویق أس��ـھم وس��ندات وغ��ـیرھا م��ن أوراق 

  مالیة للشركات والمشاریع المختلفة .
 
   والوكالة المالیة. حسب التعریف في القانون األعمال االستثماریة من ضمنھا ممارسة الوساطة* 
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 ترتیب التمویل
  Corporate Finance  

ترتیب ھیكلة التمویل الالزم للمؤسسات الخاصة والعامة 

 ر.باإلضافة إلى ترتیــب شراء وبیع الشركات لالستثما

 وإج���راءللمس���تثمرین  االس���تثماریةتق���دیم االستش���ارات  االستشارات االستثماریة :

 الدراسات المالیة واالقتصادیة للمشاریع والمؤسسات .

 تقدیم خدمات الحفظ:
Custody 

ل��ألوراق المالی��ة المختلف��ة  واألم��انتق��دیم خ��دمات الحف��ظ 

 للمستثمرین المحلیین أو الخارجیین . 

رى اس��تثماریة یعرفھ��ا ویواف��ق علیھ��ا المص��رف تك��ون م��ن ض��من أعم��ال أي أعم��ال أخ�� -۲

 شركات االستثمار .

تكون أعمال الشركات عل�ى أس�س تقلیدی�ة أو إس�المیة بالش�كل ال�ذي تس�مح ب�ھ الق�وانین  -۳

  التجاریة في دولة قطر ویوافق علیھا المصرف. 

 تلقي الودائع . االستثمار شركاتیحظر على  -٤

ممارس��ة أعم��ال ش��ركات التموی��ل وأعم��ال الص��رافة االس��تثمار ات ش��ركیحظ��ر عل��ى  -٥

 .  أعالهواألعمال المصرفیة ماعدا ما یخص أعمال االستثمار المذكورة 

فیم�ا تق�وم ب�ھ  Market makerیحظر على شركات االستثمار القیام ب�دور ص�انع الس�وق  -٦

  .شكالاألبأي شكل من  أموالھمالشركة من تعامالت مع العمالء الستثمار 

  -التعلیمات التنفیذیة: -ب
 مزاولة مایلي: بھا الخاصةاإلشراف قواعد یمكن لشركات االستثمار وبمقتضى     

 -موالھا الخاصة :الستثمار أالستثمار اشركات أعمال  -۱     

 -االستثمار في األوراق واألدوات المالیة السائلة والقابلة للتداول : ۱/۱

ت ف��ي األوراق المالی��ة بكاف��ة أنواعھ��ا القابل��ة للت��داول ف��ي ویقص��د بھ��ا االس��تثمارا  

أسواق تتوفر فیھا السیولة وتعرض أسعار ھذه األوراق یومیا في األسواق المحلی�ة 

    . والعالمیة
م�وع رأس م�ن مج %۱۰۰یجب أال یتجاوز إجم�الي ھ�ذا الن�وع م�ن االس�تثمارات    

الش�ركة الواح�دة داخ�ل أو خ�ارج یزید االستثمار في  الأمال واحتیاطیات الشركة،و

 من مجموع رأس مال واحتیاطیات الشركة .  %۱۰قطر عن 
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 -االستثمار في رؤوس أموال المؤسسات والشركات المختلفة : ۱/۲

               ویقص����د ب����ھ المس����اھمات الثابت����ة ف����ي رؤوس أم����وال المؤسس����ات والش����ركات   

الن��وع م��ن االس��تثمارات  (ل��یس بغ��رض االتج��ار) ویج��ب أال یتج��اوز إجم��الي ھ��ذا

م���ن مجم���وع رأس م���ال واحتیاطی���ات الش���ركة و أال تزی���د المس���اھمة ف���ي  ۷۰%

م��ن مجم��وع رأس  %۱۰الش��ركة أو المؤسس��ة الواح��دة داخ��ل أو خ��ارج قط��ر ع��ن 

 مال واحتیاطیات الشركة .

  -االستثمار في األدوات والمحافظ والصنادیق االستثماریة (غیر المتداولة ) : ۱/۳

من مجم�ـوع رأس م�ال  %٥۰أال یتجاوز إجمالي ھذا النوع من االستثمارات  یجب     

 %۱۰تزید المساھمة ف�ي المحفظ�ة أو الص�ندوق الواح�د ع�ن  وأالواحتیاطیات الشركة 

 من مجموع رأس مال واحتیاطیات الشركة .

 -اإلیداع لدى البنوك والمؤسسات المالیة المحلیة والخارجیة: ٤/۱

ل�دى البن�وك المحلی�ة  وألج�لأنواع الودائع الجاریة وتح�ت الطل�ب  ویقصد بھا جمیع     

 أو لدى البنوك والمؤسسات المالیة الخارجیة. 

المؤسس��ة المالی��ة  أوأال یزی��د إجم��الي إی��داعات الش��ركة ل��دى البن��ك الواح��د  -

من مجموع رأس مال الش�ركة  %۲٥الواحدة بجمیع فروعھ/ فروعھا عن 

 واحتیاطیاتھا.

یاس��ة مكتوب��ة ومعتم��دة م��ن مجل��س اإلدارة لتحـ��ـدید فت��رات یج��ب وض��ع س -

 ربط الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالیة . 

یجب اإلی�داع ل�دى بن�وك أو مؤسس�ات مالی�ة ذات مراك�ز مالی�ة قوی�ة وف�ي  -

 بلدان ال تضع قیوداً على تحویل العمالت األجنبیة.

سات المالی�ة م�ن قب�ل یجب اعتماد جمیع سقوف التعامل مع البنوك والمؤس -

 مجلس إدارة الشـــركة قبل عرضھا على المصرف العتمادھا .

) یج�ب أن تحص�ل الش�ركة عل�ى وث�ائق ۱/٤) إل�ى (۱/۱فیما یخص البنود السابقة من ( ٥/۱ 

ومس��تندات م��ن الجھ��ات الت��ي ت��م اإلی��داع بھ��ا أو االس��تثمار ل��دیھا تب��ین مق��دار المس��اھمة 
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یثبت بأن ھذه المساھمة أو الودائ�ع غی�ر  حصول على ماوشروطھا وقیمة الودیعة مع ال

 مرھونة ألیة جھات أخرى في غیر ما تتطلبھ أنشطة الشركة .

  -القروض والتمویل : ٦/۱

یج��ب أال یتج��اوز س��قف إجم��الي التموی��ل أو الق��روض  الممنوح��ة م��ن الش��ركة   ۱/٦/۱

 من مجمــوع  رأس مالھا واحتیاطیاتھا . ۳۰۰%

ی���د التموی���ل أو الق���رض الممن���وح للش���خص الواح���د أو للشـ���ـركة أو  یج���ب أال یز ۲/٦/۱

م���ن مجم���وع  %۷للمؤسس���ة أو للمجموع���ة االئتمانی���ة الواح���دة عل���ى مانسـ���ـبتھ 

 رأسمال  واحتیاطیات الشركة . 

س��نوات ش��املة فت��رة  ٥یج��ب أال تزی��د م��دة التموی��ل او الق��رض الواح��د عل��ى  ۳/٦/۱  

 السماح .

أعض��اء مجل��س اإلدارة والع��املون ف��ي ش��ركات االس��تثمار ال یج��وز أن یس��تفید  ٦/٤/۱

یمك��ن تقدیم��ھ م��ن  الش��ركة باس��تثناء م��ا الت��ي تق��دمھاالق��روض  أوم��ن التموی��ل 

 قروض شـخصیة للعاملین بالشركة حسب الئحة شئون العاملین بھا .

          یج��ب عل��ى الش��ركة إتب��اع سیاس��ة مكتوب��ة ومعتم��دة م��ن مجل��س اإلدارة تب��ین               ٦/٥/۱

 القروض والضمانات والعقود الالزمة مقابلھ . أوشـروط منح التمویل 

الق�روض للعم�الء لتموی�ل مت�اجرتھم ف�ي األوراق المالی�ة  أوعند تقدیم التموی�ل  ٦/٦/۱

م����ن أسـ����ـھم  وس����ندات وغیرھ����ا م����ن األدوات االس����تثماریة المتداول����ة ف����ي 

  -لضوابط التالیة :البورصـات المحلیة والخارجیــة یجب االلتزام با

الق��رض  المق��دم م��ن الش��ركة للعمی��ل  أوأال یتج��اوز التموی��ل  ۱/٦/٦/۱

م��ن القیم��ة الس��وقیة %٥۰بغ��رض شــ��ـراء األوراق المالی��ة 

لألوراق المشــــتراة من األســواق الخارجی�ة، وت�نخفض ھ�ذه 

مالی��ة  المش��تراة م��ن بالنســـ��ـبة ل��ألوراق ال %٤۰النس��بة إل��ى 

العمیل تموی�ل النس�بة الباقی�ة م�ن م�وارده وعلى قطر بورصة 

  الخاصة . 
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رسـ��ـمیة للعمی��ل ف��ي حال��ة  إخط��اراتعل��ى الش��ركة إرس��ال  ۲/٦/٦/۱

انخف��اض القیم��ة الس��وقیة ل��ألوراق المالی��ة المش��تراة بتموی��ل 

ف�أكثر م�ا ل�م یتف�ق عل�ى نس�بة أدن�ى م�ن  %۱٥الشركة بنسبة 

ش�ھریة  ذلك ،كما یجب على الش�ركة تزوی�د العم�الء بكش�وف

تبین تطور القیمـة السوقیة لألوراق المالیة المشتراة مع إب�داء 

 أي مالحظات یراھا مناسبة.

عل���ى الش���ركة بی���ع األوراق المالی���ة المش���تراة م���ن خــ���ـالل  ۳/٦/٦/۱

التموی��ل وتص��فیة مدیونی��ة العمی��ل ف��ي حال��ة انخفـ��ـاض القیم��ة 

م��ا ل��م یس��تجیب العمی��ل عل��ى  %۳۰الس��وقیة ل��ألوراق بنس��بة

لف�ور بتخفیـ�ـض رص��ید مدیونیت�ھ م��ع م�ا  یس��تحق علیھ�ا م��ن ا

فوائ��د متراكم��ة إل��ى النس��بة المسمـ��ـوح للش��ركة بتمویلھ��ا  م��ن 

القیمة السوقیة الجدیدة لألوراق المشـتراة كما ھو موضح ف�ي 

) ویج��ب عل��ى الش��ركة إخط��ار العمی��ل ۱/٦/٦/۱فق��رة رق��م (

الوض�ع بالمبــ�ـلغ  المطل�وب س�داده للوص�ول إل�ى  الفور على

 المطلوب أو تصفیة المركز القائم .

أال تتعام��ل الش��ركة ف��ي ھ��ذا النش��اط إال م��ع األس��ـواق المالی��ة  ٦/٦/٤/۱

فیھ��ا س��یولة فوری��ة م��ن حی��ث الحج��م وش��روط  الت��ي تتوفـ��ـر

التس����عیر، كمـ����ـا یج����ب أن تتمی����ز عم����الت األوراق المالی����ة 

 .المشتراة بحریة التحویل

طر المتعلقة بھ�ذا الن�وع م�ن التموی�ل على الشركة شرح المخا ٦/٦/٥/۱

االس��تثماري لعمالئھ��ا م��ن خ��الل اإلفص��اح الرس��مي لھ��م م��ن 

 خالل الوسائل الدعائیة والتسویقیة المختلفة.

عل��ى الش��ركة اس��تیفاء العق��ود والرھون��ات واألوراق الثبوتی��ة  ٦/٦/٦/۱

لضمان قدرتھا على تسییل األوراق المالیة المش�تراة  ةالالزمـ
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ت دون الرج��وع إل��ى العمی��ل وأن تتض��من العق��ود ف��ي أي وق��ـ

المبرم��ة م��ع العم��الء الس��ـقوف  والش��روط الخاص��ة بالش��راء 

 والبیع والتصفیة على النحو المذكـــور في التعلیمات .

عل��ى الش��ركة قب��ل الب��دء ف��ي تق��دیم ھ��ذا الن��وع م��ن التموی��ل  ۷/٦/٦/۱

ھ��ذه للعم��الء ت��ـوفیر التقنی��ات والخب��رات الالزم��ة إلدارة مث��ل 

 العملیات والرقابة علیـھا ومتابعتھا بشكل یومــي.

  -عملیات الصرف األجنبي : ۱/۷

ف��ي حال��ة رغب��ة ھ��ذه الش��ركات التعام��ل ف��ي س��وق الص��رف األجنب��ي لحسـ��ـابھا       

 -یجب مراعاة مایلي : ، الخاص

وضع سیاسة مكتوبة ومعتمدة من مجلس إدارة الشركة للتعام�ل ف�ي س�وق      -  

ألجنب��ي بحی��ث تش��مل ھ��ذه السیاس��ة أن��واع العملی��ات والعم��الت الص��رف ا

وس��اعات  Time Position Dayوس��قوف التعامـ��ـل خ��الل س��اعات النھ��ار 

 .Overnight Positionاللیل 

یجب أن ال یزید إجمالي العقود المفتوحة م�ن قب�ل الش�ركة ألغ�راض ھ�ذه  -  

ش���ركة م���ن رأس م���ال واحتیاطی���ات ال %۱۰التع���امالت عل���ى مانس���بتھ 

والمعادن الثمینة األخرى والعم�الت األجنبی�ة ، عل�ى  ویشمل ذلك الذھـــب

من رأس م�ال واحتیاطی�ات  %۳أال تزید قیمة العقد الواحد على ما نسبتھ 

 الشركة.

یجوز للشركة الدخول كطرف مقابل ف�ي عملی�ات الص�رف األجنب�ي الت�ي  -  

 ل الوساطة .تدیرھا لحساب العمالء أو التي تجریھا لھم على سبی

  -االقتراض : ۱/۸

أو االقت�راض  المؤسس�ات المالی�ةالبن�وك ویقصد بذلك االقتراض بش�كل مباش�ر م�ن      

 بشكل غیر مباشر على شكل إسناد قرض، ویجب مراعاة مایلي :ـ 

 أضـــعاف حقوق المســاھمین  ۱۰یجب  أال یزید مجموع المبالغ المقترضة عن  -

 ي شكل قروض مباشرة أو أوراق دین .سواء كان ذلك ف         
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  أضعاف رأس المال . ۷یجب أال یزید االقتراض المباشر على   -

 -أعمال شركات االستثمار لحساب العمالء : -۲

  -االستثمار للغیر في الحسابات والصنادیق والمحافظ االستثماریة : ۲/۱  

افظ والحس����ابات ویقص����د ب����ذلك االس����تثمار لحس����اب العم����الء ف����ي الص����نادیق والمح���� 

  -االستثماریة التي تدیرھا الشركة لحساب العمالء ویجب مراعاة مایلي :

  استیفاء العقود القانونیة الالزمة مع العمالء .   -
 توضیح المخاطر المتعلقة باالستثمار للعمالء كتابة. -

                              أن تتض����من نش����رات االكتت����اب أو العق����ود المبرم����ة م����ع العمــــ����ـالء جمی����ع        -

المعلوم����ات الخاص����ة بحق����وق العم����الء وح����دود مس����ؤولیة إدارة الص����ندوق 

والشــ���ـركة ونظ���ام تقی���یم وح���دات المحفظ���ة أو الص���ندوق ونظ���ام التخ���ارج 

وقیم��ة العم��والت والرس��وم الت��ي ی��دفعھا  والتص��فیة وســ��ـیاسة إدارة المخ��اطر

 العمالء وأي معلومات أخرى ھامة.

ال كش���وفات ونش���رات دوری���ة منتظم���ة للعم���الء تب���ین قیم���ة وح���داتھم إرس��� -

 وأرصــــدة حساباتھم االستثماریة .

أن تفص���ل ھ���ذه الش���ركات ف���ي س���جالتھا وبیاناتھ���ا المالی���ة ب���ین موجـ���ـوداتھا  -

 وموجودات المحافظ والصنادیق والحسابات  التي تدیرھا .

ـاب العمالء  یجب أن یخصص بالنسبة لالستثمارات التي تدیرھا الشركة لحسـ -

 للشركة. األخرىلھا حساب مستقل عن الحسابات 

یجب على الشركة عدم الخلط ب�ین أم�وال المحافـ�ـظ والص�نادیق الت�ي ت�دیرھا       - 

لحساب العمالء بعضھا البعض وكذلك عدم الخلط بینھا وبین أموال الشــركة 

ص��ندوق ل��دى البن��وك  وذل��ك بف��تح  حس��ابات مس��تقلة وممی��زة لك��ل محفظ��ة أو

المستثمر لدیھا، بحیث تتساوى ف�ي أي  األخرىوالجھات  والمؤسسات المالیة

وقت حقوق العمالء في ك�ل محفظ�ة أو ص�ندوق(المبالغ المودع�ة بالمحفظـ�ـة 

 الربح أو الخسارة المتحققة )  –أي مبالغ مضافة أو مسحوبة  –أو الصندوق 
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 ۲۰۱٤ یولیو
 لسادسةاالطبعة 

 

٣٨ 

 .اصة بھذه المحفظـة أو الصندوقمع األرصــــدة القائمة بالحسابات الخ

یحظر على الش�ركة تق�دیم ق�روض لتموی�ل اس�تثمارات العم�الء ف�ي الحس�ابات  -

 والمحافظ والصنادیق التي تؤسسھا أو تدیرھا الشركة . 

أن تلت���زم الش���ركة بجمی���ع الق���وانین والق���رارات والتعلیمـ���ـات التنفیذی���ة الت���ي  -

 لصنادیق وتنظیم أعمالھا.یصـدرھا المصرف لترخیص ھذه المحافظ وا

 -المالیة  : والوكالة أعمال الوساطة ۲/۲

وھي ما تقوم بھ الشركة نیابة عن العمالء لالستثمار لحس�ابھم الخ�اص ف�ي األوراق            

المالیة واألدوات االستثماریة المختلفة وعملیات الصرف األجنبي في األس�واق المحلی�ة 

الخاص��ة وحس��ب أوام��ر الش��راء والبی��ع الص��ادرة م��نھم  بن��اء عل��ى تعلیم��اتھم واألجنبی��ة

 -ویجب مراعاة ما یلي:

 تنظیم العقود القانونیة الالزمة مع العمالء .  -      

 .اجرتھممت إرسال كشوفات منتظمة للعمالء تبین أرصدة استثماراتھم ومراكز  -      

وفیھا الش��ركة اعتم��اد سیاس��ة مكتوب��ة بخص��وص العم��والت والرس��وم الت��ي تس��ت -      

 وإیضاحھا للعمالء كتابة .

الحص��ول عل��ى تفویض��ات خطی��ة م��ن العم��الء وتس��جیل المحادثـ��ـات الھاتفی��ة         -

  الخاصة بأوامر البیع والشراء.

توضیح المخ�اطر المتعلق�ة بھ�ذه العملی�ات للعم�الء كتاب�ة ف�ي العق�ود المبرم�ة     -

ع�ن المخ�اطر المحیطـ�ـة معھم مع توض�یح ع�دم تحم�ل الش�ركة أي مس�ؤولیة 

 بقرارات العمالء من بیع وشراء .

طریـ�ـق  النسبة لعملیات الصرف األجنبي ع�نیجب مراعاة التعلیمات التالیة ب   -

 -) :  Margin Tradingالمتاجرة بالھامش ( 

م�ن قیم�ة ك�ل عق�د عل�ـى أن یس�ري   %۱۰أن یكون الحد األدنى للھامــش    -أ

 عقد . ھذا الھامش طوال مدة ال

 من الھامـش یجب أن ینتج عنھ�ا تص�فیة تلقائی�ة %۷٥أیة خسارة تتجاوز   -ب

 للعقد إال إذا قام العمیل بتغطیة الخسارة . 
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 ۲۰۱٤ یولیو
 لسادسةاالطبعة 

 

٣٩ 

 یحظر على الشركة تقدیم قروض للعمالء لتغطیة الھامش المطلوب.   -ج

یــ�ـن یجب أن تفصل الشركة في سجالتھا وبیاناتھ�ا المالیـ�ـة ب�ین موجودات�ـھا وب   -     

 موجودات العمالء من ھذه االستثمارات  . 

 المؤسس��ات المالی��ة البن��وك و یج��ب عل��ى الش��ركة ف��تح حس��ابات خاص��ة ل��دى -           

والوسطاء المالیون إلیداع أموال عمالء الوساطة المالیة بھا بحــیث تكون ھ�ذه 

وممی���زة ع���ن الحس���ابات األخ���رى للش���ركة  ل���دى ھ���ذه  مس���تقلةالحسـ���ـابات 

ـ����ـات،  م����ع مراع����اة أن تتس����اوى ف����ي أي وق����ت م����ن األوق����ات حق����وق الجھ

العمـالء(التأمین النقدي  ـ أي م�ـبالغ مض�افة أو مس�حوبة ـ ال�ربح أو الخس�ارة 

 المتحققة ) مع األرصدة القائمة في الحســابات الخاصة بالعمالء.    

  .أعمال الخدمات االستشاریة للعمالء داخل وخارج قطر ۲/۳
 Investment Brokerage and Investment Advisory Services  

 ویقصد بذلك تقدیم خدمات استشاریة للعمالء في  كافة مجاالت االستثمارات المالیة. 

 . )Underwriting Of Securitiesالتعھد بتغطیة إصدارات األوراق المالیة (  ٤/۲

لمالیة، یجب أال یزید التعھدات التي تصدرھا الشركة لتغطیة االكتتاب في األوراق ا    

إجمالي ھذه التعھدات عن ض�عفي حق�وق المس�اھمین بالش�ركة وأال یزی�د التعھ�د الواح�د 

وما زاد عل�ى ذل�ك یتطل�ب الحص�ول عل�ى موافق�ة  ، من حقوق المساھمین %۱۰۰عن 

 مسبقة من المصرف .

  -ویمكن أن یأخذ التعھد أحد الشكلین التالیین : 

) كتعھ�د  رئیس�ي   Lead Underwritingرات بش�كل مباشــ�ـر(التعھد بتغطیة اإلصدا  -    

ع��ن طری��ق التعاق��د م��ع الجھ��ة المصــ��ـدرة لألس��ھم أو الس��ندات وض��مان ك��ل أو 

 جزء من اإلصدار سواء كان ذلك خاصاً أم عاماً مقابل أتعاب . 

) كتعھــ�ـد فرع�ي ع�ن   Sub Underwritingالتعھد بتغطیة اإلص�دارات م�ن الب�اطن (  -   

 یق التعاقد مع أحد المتعھدین الرئیســیین الذین یقومون بتغطیة اإلصداراتطر

بشكل مباشر وضمان تغطیة جزء من اإلصـدار سواء كان ذلك على شكل أس�ھم 

 سندات خاصة أو عامة مقابل أتعاب محددة .  أو
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 ۲۰۱٤ یولیو
 لسادسةاالطبعة 

 

٤٠ 

 . Corporate Financeترتیب تمویل المشروعات  ٥/۲

ال��الزم للمؤسس��ات الخاص��ة والعام��ة باإلض��افة إل��ى ویقص��د بھ��ا ترتی��ب ھیكل��ة التموی��ل  

 ترتیب شراء وبیع الشركات لالستثمار .

 تقدیم خدمات الحفظ األمین . ٦/۲

یجوز لھذه الشركات قبول األوراق المالیة بمختلف أنواعھ�ا م�ن العم�الء م�ن أج�ل حفظھ�ا 

ثمار وحمایتھ��ا وممارس��ة وظ��ائف الحف��ظ األم��ین األخ��رى. عل��ى أن تق��وم ش��ركات االس��ت

بوض��ع تعلیم��ات مكتوب��ة ومعتم��دة م��ن مجل��س اإلدارة بش��أن اإلج��راءات الخاص��ة بھ��ذه 

الخدمات والعموالت المستوفاة من العمالء مقابلھا، ویجب على الشركات التي ترغب ف�ي 

 القیام بھذه الخدمات أخذ موافقة مسبقة من المصرف على ذلك . 

 -: *بالتغطیةسھم شركات تحت التأسیس دون التعھد أتسویق  ۲/۷
س��ھم ش��ركات تح��ت التأس��یس دون التعھ��د بالتغطی��ة أیمك��ن لش��ركات االس��تثمار تس��ویق  

  -شریطة االلتزام بالضوابط التالیة:

 أن تكون الشركات المطلوب تسویق أسھمھا مستوفاة لجمیع النواحي القانونیة. -

والت أن تكون ھناك اتفاقیة تسویق توضح واجب�ات ومس�ؤولیات ك�ل ط�رف والعم� -

 المقررة.

 في التعامل مع العمالء.  افیة والمصداقیةفالشمراعاة  -

 عدم تمویل المؤسسین وعدم تمویل االكتتاب. -
 

 -ثانیاً: آلیة وتقییم االستثمارات:
  -:**آلیة االستثمار  -أ  

  -تي:االلتزام باآل اتستثمارالانوع من  أيعلى جمیع شركات االستثمار عند الدخول في یجب       

 الحصول على معلومات كافیة عن االستثمار و إعداد دراسة للسوق . )۱

 طریقة التفاوض والشروط الخاصة باالستثمار . )۲

 .(Due Diligence)دراسة فنیة كافیة لالستثمار إعداد  )۳
 

 

 وعمل بھ من تاریخ إصداره . ۲۲/۱/۲۰۰۷تاریخ  ٤/۲۰۰۷*تعمیم رقم  
 ۲۸/٤/۲۰۰۹تاریخ  ٦/۲۰۰۹یم رقم ** تعم
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 ۲۰۱٤ یولیو
 لسادسةاالطبعة 

 

٤١ 

الصالحیة التي أقرت الموافقة على االستثمار وتحدید الخطوات التنفیذیة  جھةتحدید  )٤

 لالستثمار.

 ة المتابعة والتقییم لالستثمار واستراتیجیات االستثمار .كیفی )٥

 كیفیة التخارج واالسترداد لالستثمار. )٦

 االلتزام بھ . اتعلى الشركیجب كحد أدنى  ھبعالی اإلجراءاتتكون  أنوعلى    

  -تصنیف وتقییم االستثمارات المالیة *: -ب
  -على جمیع شركات االستثمار االلتزام بالتالي:    

  -یف االستثمارات المالیة : تصن -۱

داخ�ل أو خ�ارج قط�ر وفق�اً لفئ�ات تص�نیف یجب تصنیف أي اس�تثمارات مالی�ة من�ذ البدای�ة س�واء 

) والتع��دیالت الالحق��ة ، عل��ى أن��ھ ال ۳۹االس��تثمارات المالی��ة الت��ي یح��ددھا المعی��ار ال��دولي رق��م (

وج�ود مب�ررات قوی�ة یقبلھ�ا یجوز للشركات تحویل االستثمارات من فئة إلى أخرى إال ف�ي حال�ة 

رات برغب�ة الش�ركة ف�ي رب�مس�بقاً ، ویج�ب أال تتعل�ق ھ�ذه المالمصرف المركزي ویواف�ق علیھ�ا 

 التأثیر على نتائج أعمال السنة المالیة أو التأثیر على قیاس التزامھا بالنسب والسقوف اإلشرافیة .

  -تقییم االستثمارات المالیة : -۲

نھای�ة ك�ل ش�ھر ، وذل�ك لك�ل  ف�يمة العادلة لالستثمارات یجب قیاس وتسجیل وتحدیث القی

وتسجیل نتائج التقییم وفقاً لذلك في حساب الدخل أو حساب احتیاطي القیم�ة  هاستثمار على حد

  -العادلة حسب متطلبات المعیار ویراعى في ذلك مایلي:

سب االستثمارات المدرجة باألسواق تقوم بسعر السوق في آخر یوم تداول بالشھر ح -

 متوسط السعر في ذلك الیوم أو السعر األكثر تحوطاً حسب رغبة الشركة .

االس��تثمارات غی��ر المدرج��ة باألس��واق تق��وم بالتكلف��ة م��ع التح��وط ألي خس��ائر وال  -

یج��وز تس��جیل أي زی��ادة ف��ي قیم��ة االس��تثمار م��ا ل��م یت��وفر ل��دى الش��ركة مؤش��راً 

العادلة لھذه االستثمارات وینحصر موثوقاً بھ یمكن االعتماد علیھ في تقدیر القیمة 

 ةى األداـوق عل��ـذل�ك ف�ي االسترش�اد بأح��دث مع�امالت بی�ع وش�راء فعلی��ة ف�ي الس�

ة محل التقییم تكون عل�ى أس�اس تج�اري ب�ین أط�راف راغب�ة ومطلع�ة ـاالستثماری

 تربطھا عالقة یمكن أن تؤثر على آلیة تحدید السعر . وال

 تاریخ إصداره. من وعمل بھ ٦/٥/۲۰۰۹تاریخ  ۷/۲۰۰۹* تعمیم رقم 
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 ۲۰۱٤ یولیو
 لسادسةاالطبعة 

 

٤٢ 

الستثماریة غیر المدرج وحداتھا في األس�واق االستثمارات في الصنادیق والمحافظ ا -

ھا بالقیمة المقررة للتخارج من الصندوق أو المحفظة ف�ي وق�ت لتقاس القیمة العادلة 

 التقییم.

 .٦/٥/۲۰۰۹یعمل بھذه التعلیمات اعتباراً من                 

  -: *تقییم المساھمات في الشركات وفقاً لطریقة حقوق الملكیة -جـ 
مث��ل (ت االس�تثمار الت��ي تق�یم مس��اھمتھا ف�ي الش��ركات وفق�اً لطریق��ة حق�وق الملكی��ة عل�ى ش��ركا

مراع�اة  )أو أي حاالت أخرى تتطلبھا المعاییر المحاسبیة الدولیة ةالمساھمات في الشركات الزمیل

  -ما یلي:

عند احتساب حصة الشركة في التغیر في حقوق ملكیة الشركة المستثمر بھا ینبغي أن  یعتمد  -

 في ذلك على آخر حسابات مالیة ختامیة مدققة للشركة المستثمر بھا.

عن��د تس��جیل حص��ة الش��ركة ف��ي التغی��ر ف��ي حق��وق ملكی��ة الش��ركة المس��تثمر بھ��ا ف��ي حس��اب   -

الدخل كأرباح أو خسائر، فإنھ في حالة تسجیل أرباح یجب على ش�ركات االس�تثمار ترحی�ل 

ال بق�در م�ا إالمساھمین وال یجوز توزیعھ�ا  قیمة ھذه األرباح إلى احتیاطي خاص في حقوق

 توزعھ الشركة المستثمر بھا. 

 اال یجوز أن تسجل شركات االستثمار في حساب الدخل أي توزیعات أرب�اح ع�ن اس�تثماراتھ -

في الشركات قبل إقرار ھذه التوزیعات بشكل نھائي من الجمعیة العامة للش�ركات المس�تثمر 

 .توزیعات محققة ومستحقة لشركة االستثمار بھا واإلعالن عنھا بحیث تكون
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