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 الفصل الرابع
 

 طرح وإدارة وتسویق الحسابات والمحافظ والصنادیق االستثماریة
 

والمح�افظ االس�تثماریة للغی�ر  س�اباتوتسویق الح وإدارةالتعلیمات التنفیذیة المنظمة لطرح  -أوال:

 .كات االستثمار العاملة بدولة قطرشرقبل من 

 تعـاریـف  -أ

 مصرف قطر المركزي  المصرف 

* ، ق��انون المص��رفش��خص معن��وي م��رخص ل��ھ وفق��اً ألحك��ام أي  البنك 

بمزاولة ك�ل أو بع�ض األعم�ال المص�رفیة واالس�تثماریة والتنموی�ة 

في الدولة (أي بنك مرخص لھ من المصرف للعمل ف�ي دول�ة قط�ر 

 . وفقاً ألحكام القانون*)

* ، ق��انون المص��رفوفق��اً ألحك��ام أي ش��ركة اس��تثمار م��رخص لھ��ا  الشركة

  او بعض األعمال االستثماریة دون تلقي الودائع . بمزاولة كل

 المحفظ����ة أو ال����ذي ی����دیر الحس����اب ش����ركة االس����تثمارالبن����ك أو  المدیر

 .االستثماریة
األس��ھم والس��ندات واألوراق واألدوات المالی��ة األخ��رى  أن��واعكاف��ة  واألدوات المالیة األوراق

خارجھ�ا وك�ل المطروحة في األسواق المالیة والنقدی�ة داخ�ل قط�ر او 

ما یعتبر عرفاً او قانون�اً أوراق وأدوات مالی�ة واف�ق علیھ�ا المص�رف 

 بأنھا كذلك. 

الش����خص الطبیع����ي او المعن����وي ص����احب الحقیب����ة االس����تثماریة او  المستثمر

 البن��ك أو س��وقھایدیرھا او ی��المكتت��ب ف��ي المح��افظ االس��تثماریة الت��ي 

 شركة االستثمار. 

الش��ركة بن��اًء  یفتح��ھ البن��ك أوتثماري لمس��تثمر او اكث��ر حس��اب اس�� الحساب االستثماري

على طلب من المستثمر وبتف�ویض من�ھ ب�إدارة اس�تثماراتھ ف�ي ھ�ذا 

الحساب في المجاالت الت�ي یح�ددھا وفق�اً لش�روط وض�وابط مح�ددة 

 . ةیتفق علیھا كتاب
   . ۲۰۱۲لسنة  ۱۳قانون مصرف قطر المركزي وتنظیم المؤسسات المالیة رقم *  
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ء ف�ي وعاء اس�تثماري تص�دره الش�ركة إلدارة اس�تثمارات العم�ال *المحفظة االستثماریة

حالة االستثمار خارج قطر فقط ویكون ذل�ك وفق�اً لتعلیم�ات إدارة 

المحافظ االستثماریة الواردة ف�ي البن�د (ج�ـ) م�ن الفص�ل الراب�ع ، 

  وتشمل مایلي:

وھ��ي الت��ي تس��تثمر ف��ي األوراق واألدوات المالی��ة المتداول��ة ف��ي  المحافظ المالیة: -۱ 

  األسواق خارج قطر.

 وھ��ي الت��ي تس��تثمر مباش��رة ف��ي مش��روع مع��ین مح��دد الغ��رض صة:المتخص المحافظ -۲ 

، یطرح��ھ م��دیر المحفظ��ة للمس��تثمرین وتك��ون م��دة خ��ارج قط��ر 

المحفظة محددة بأجل المشروع مثل طرحھ محفظة إلنشاء س�وق 

أو مجم��ع تج��اري أو س��كني لتس��ویق وحدات��ھ أو محفظ��ة تموی��ل 

 توریدات أو خالف ذلك من المشروعات محددة الغرض. 

البن�وك  تطرحھ�اوھي المحافظ االستثماریة بمختلف أنواعھا التي  المحافظ الخارجیة: -۳

 ق���ومتط���ر والمؤسس���ات المالی���ة األجنبی���ة المرخص���ة خ���ارج ق و

 .  الشركة بتسویقھا للمستثمرین
 

 :االستثماریة حساباتإدارة ال  -ب

مستثمرین االلتزام بالقواع�د االستثماریة لل لحساباتالشركات التي ترغب في إدارة ا على         

  -والتعلیمات التالیة:

  -اإلجراءات التعاقدیة : -۱

ت��نظم العالق��ة ب��ین  الحس��ابات االس��تثماریةیج�ب عل��ى الم��دیر إب��رام عق��ود م��ع المس��تثمرین أص��حاب 

 -الطرفین على أن تتضمن تحدید وتنظیم األمور التالیة:

 حسابھ.رة حدود التفویض الممنوح من المستثمر للمدیر إلدا ۱/۱
 

مج���االت االس���تثمار ونوعی���ة األدوات االس���تثماریة المس���موح بھ���ا ف���ي إدارة أم���وال   ۲/ ۱

 الحساب .

تحدید نوعیة المستندات المثبتة لعملیات االستثمار وما إذا كانت باسم المستثمر أو   ۱/۳

 . باسم المدیر

   . ٥/۱۲/۲۰۰٦بتاریخ  ۲۳/۲۰۰٦تعمیم رقم *  ۱
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لتھ وإشعاره بما یتم  إبرام�ھ وسائل االتصال بالعمیل وكیفیة تلقي التعلیمات منھ ومراس ٤/۱

من صفقات لحسابھ ونوعی�ة الكش�وف أو التق�اریر الدوری�ة الواج�ب تق�دیمھا للمس�تثمر 

 ومواعید تقدیمھا .

 العمولة التي یتقاضاھا المدیر نظیر إدارتھ للحساب وكیفیة احتسابھا وتحصیلھا . ٥/۱

یة الحس�اب وفت�رة اإلن�ذار طریقة إنھاء التعاقد بین المس�تثمر والم�دیر وإج�راءات تص�ف ٦/۱

 الواجب مراعاتھا من قبل الطرفین .

س��تثمارات ایج��ب أن ی��نص العق��د بش��كل واض��ح عل��ى عل��م المس��تثمر بجمی��ع مخ��اطر  ۱/۷

لیة كامل��ة ع��ن نت�ائج ھ��ذه االس��تثمارات وإعف�اء الم��دیر م��ن أي ؤووتحمل��ھ المس�حس�ابھ 

لی�ھ م�ن تقص�یر أو تع�دي عن نتائج إدارة استثماراتھ إال في حدود ما یثب�ت ع ؤولیةمس

 أو مخالفة لشروط العقد المبرم بینھم .

ي م�ن وال المس�تثمر وع�دم وج�ود مخالف�ة ألینص في العقد على مشروعیة مصدر ام� ۱/۸

 قوانین مكافحة غسل االموال وتمویل االرھاب.

 اإلجراءات اإلداریة : -۲

رفي مس��تقل  یج��ب أن یح��تفظ الم��دیر ب��أموال الحس��ابات االس��تثماریة ف��ي حس��اب مص�� ۲/۱

 بأسماء أصحابھا أو باسمھ لصالحھم حسب المتفق علیھ .

 ةجوز للمدیر نیابة عن المستثمر ممارسة جمیع الحقوق الناشئة عن األس�ھم المش�ترای ۲/۲

االس���تثماري بم���ا ف���ي ذل���ك ح���ق التص���ویت ف���ي  حس���ابھلحس���اب المس���تثمر ض���من 

ول عل��ى تف��ویض للش��ركات المس��اھم فیھ��ا بش��رط الحص��ام��ة اجتماع��ات الجمعی��ة الع

أم��ا إذا رغ��ب المس��تثمر ف��ي ممارس��ة حق��وق األس��ھم  ، كت��ابي ب��ذلك م��ن المس��تثمر

المش��تراة لحس��ابھ بنفس��ھ فیج��ب عل��ى الم��دیر تمكین��ھ م��ن تحقی��ق رغبت��ھ ، ویج��ب أن 

 یحدد ذلك في العقد المبرم مع المستثمر .

الت��ي  االس��تثماریة س��اباتیج��ب عل��ى الم��دیر إمس��اك س��جالت محاس��بیة مس��تقلة للح ۲/۳

وحركة كل  حسابیدیرھا تتضمن حسابات النقدیة وحسابات االستثمار الخاصة بكل 

حساب بالتاریخ والعمالت التي تتم بھا الصفقات وبی�ان نت�ائج االس�تثمار م�ن رب�ح أو 

 الستثمار المختلفة.خسارة مع وضع إجراءات لضمان عدم الخلط بین حسابات ا
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تؤی��د كاف��ة القی��ود المحاس��بیة الت��ي ت��م إجرائھ��ا ف��ي  االحتف��اظ بجمی��ع المس��تندات الت��ي ٤/۲

 بشكل منظم یسھل الرجوع إلیھا . الحساب االستثماري

االستثماریة المدارة خارج المركز المالي ضمن الحسابات النظامی�ة  ساباتتسجل الح ٥/۲

 ویفصح عنھا بشكل إجمالي حسب النوع .

للمت�اجرة ف�ي األوراق  تثماريلحس�اب االس�افي حالة تق�دیم الم�دیر ق�روض لص�احب  ٦/۲

بض��وابط تموی��ل مت��اجرات العم��الء ف��ي األوراق ینبغ��ي االلت��زام  حس��ابھالمالی��ة ف��ي 

 شركات االستثمار .لالمالیة المبینة بالتعلیمات التنفیذیة الصادرة من المصرف 

   -طرح وإدارة المحافظ االستثماریة  -جـ

 -نشرة االكتتاب في المحافظ االستثماریة : -۱

یجب أن تغطي نشرة االكتتاب في المحافظ االس�تثماریة بأنواعھ�ا جمی�ع القواع�د  والش�روط  ۱/۱

 -التي تحكم العالقة بین مدیر المحفظة والمستثمرین وأن تتضمن على األقل ما یلي:

 اسم المحفظة . -

 سة الجدوى .االغرض من طرح المحفظة ونتائج در -

ن تفص���یلي لھ���ذا النش���اط  واألدوات م���ع بی���ا خ���ارج قط���ر ن���وع النش���اط ومكان���ھ  -

 االستثماریة المتعامل بھا والبلدان واألسـواق المستثمر فیھا .

أج��ل المحفظ��ة ـ مس��تمرة أو مح��ددة الم��دة ـ وف��ي حال��ة المح��افظ الخاص��ة  بتموی��ل   -

 المشاریع یجب تحدید المدة المتوقعة أو المستھدفة للمشروع .

لب��دء النش��اط م�ع بی��ان ح��دود رأس الم��ال إذا  حج�م رأس الم��ال أو المبل��غ المس�تھدف  -

 كان متغیراً خالل عمر المحفظة .

شروط االكتتاب وقیمة وحدات االكتتاب األول وتحدید الح�د األدن�ى والح�د األقص�ى   -

 لالكتتاب للمستثمر الواحد .

 الحد األقصى لما یمكن لمدیر المحفظة االكتتاب فیھا او شراء وحداتھا. -

 عمالت المحفظة المستخدمة في االستثمار . نوع عملة أو  -

نظام وشروط االنسحاب المبكر واالسترداد واالشتراك خالل عمر المحفظة وأس�س   -

 تقییم وحدات المحفظة لھذا الغرض .
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سیاس���ة وطریق���ة احتس���اب وتوزی���ع العائ���د عل���ى اس���تثمارات المحفظ���ة ومواعی���د   -

 زیع عائد .استحقاقھا إذا كانت سیاسة المحفظة تسمح بتو

 العموالت والرسوم المقررة من المدیر نظیر إدارتھ للمحفظة . -

 الحاالت التي یتم فیھا تصفیة المحفظة وشروط وإجراءات التصفیة . -

أن���واع وحج���م مخ���اطر االس���تثمارات المحتمل���ة وسیاس���ات وإج���راءات إدارة ھ���ذه   -

 المخاطر .

حد أدنى من العائ�د أو ح�د أقص�ى  في المحافظ التي تضمن رأس المال المستثمر أو  -

من الخسارة یجب بیان ذلك واإلفصاح ع�ن السیاس�ة واإلج�راءات المتخ�ذة لتحقی�ق 

 ذلك .

یج��ب تحدی��د أن��واع ومواعی��د التق��اریر والنش��رات الت��ي یص��درھا الم��دیر ع��ن نت��ائج   -

أعم���ال المحفظ���ة وع���ن تقی���یم وح���داتھا واإلش���عارات المرس���لة للمس���تثمرین بھ���ذا 

 الخصوص .

 أي معلومات وبیانات ھامة أخرى .  -

یجب أن ی�نص ف�ي طلب�ات االكتت�اب الموقع�ة م�ن المس�تثمرین المكتتب�ین ف�ي المحفظ�ة  ۱/۲

على إطالعھم وعلمھم وموافقتھم على جمیع م�ا ج�اء ف�ي نش�رة االكتت�اب ، كم�ا یج�ب 

إقرارھم بتحملھم نتائج استثمارات المحفظ�ة م�ن رب�ح أو خس�ارة ف�ي ح�دود الحص�ص 

تب فیھا ـ م�ا ل�م یتف�ق عل�ى غی�ر ذل�ك ف�ي نش�رة االكتت�اب  ـ وأن مس�ئولیة م�دیر المكت

المحفظ��ة تنحص��ر ف��ي االلت��زام بالش��روط المح��ددة ف��ي نش��رة االكتت��اب أو ف��ي ح��دوث 

 تعدي أو تقصیر .

الش�ركة بالتع�اون م�ع بن�وك ومؤسس�ات مالی�ة  دیرھات�طرحھ�ا وتبالنسبة للمحافظ الت�ي  ۱/۳

ذل��ك ف��ي نش��رة االكتت��اب م��ع بی��ان مھ��ام ومس��ئولیات ك��ل  أجنبی�ة، یج��ب اإلفص��اح ع��ن

طرف ودوره في إدارة المحفظة ، وأن یكون ذلك محدداً في عقود مبرم�ة ب�ین الم�دیر 

 وبین المؤسسة األجنبیة .

 -الضوابط الخاصة بالمحافظ المالیة : -۲

اطر یجب على المدیر وضع سیاسة محددة إلدارة مخاطر االستثمار بم�ا ف�ي ذل�ك مخ� ۱/ ۲

الس��وق تعتم��د عل��ى وض��ع مع��اییر وس��قوف للتع��امالت المختلف��ة للح��د م��ن مخ��اطر 
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التـــركزات وتقلبات األسعار وللموازن�ة ب�ین تحقی�ق أغ�راض المحفظ�ة وب�ین االلت�زام 

بمتطلب���ات نش���رة االكتت���اب فیم���ا یخ���ص ت���وفیر الس���یولة الالزم���ة الس���ترداد وح���دات 

 المحفظة .

ت دوریة ال تزید عن شھر عن القیمة السوقیة لوحدات على المدیر اإلفصاح على فترا ۲/۲

المحفظة مقارنة بھا في الفترة السابقة مع تحدید قیم�ة االكتت�اب الجدی�د وقیم�ة اس�ترداد 

الوحدات بما یتفق مع المواعید والشروط المحددة في نش�رة االكتت�اب ، كم�ا ینبغ�ي أن 

لى م�دیر المحفظ�ة إخط�ار یحدد في نشرة االكتتاب سقف الخسارة الذي یتوجب معھ ع

المستثمرین بھ قبل الفت�رات العادی�ة المح�ددة إلع�الن قیم�ة وح�دات المحفظ�ة ، ویج�ب 

 من آخر قیمة سوقیة معلنة للمحفظة . %٤۰أال یزید ھذا السقف في كل األحوال عن 

بالنس��بة للمح��افظ الت��ي یض��من فیھ��ا الم��دیر ك��ل أو بع��ض رأس الم��ال المكتت��ب فی��ھ أو  ۲/۳

یق حد أدنى م�ن األرب�اح م�ع رأس الم�ال یج�ب عل�ى الم�دیر توظی�ف ج�زء یضمن تحق

م��ن أم��وال المحفظ��ة ف��ي اس��تثمارات مض��مونة ف��ي ش��كل ودائ��ع مربوط��ة أو س��ندات 

وأدوات مالیة محددة القیمة والعائد بحیث تغطي ھذه األموال مع ما یستحق علیھ�ا م�ن 

اتھا حس��ب الش��روط عائ��د القیم��ة المض��مونة م��ن أم��وال المحفظ��ة عن��د اس��ترداد وح��د

 المحددة في نشرة االكتتاب بھذا الخصوص.

 -الضوابط الخاصة بالمحافظ المتخصصة : -۳

یج��ب عل��ى الم��دیر إع��داد دراس��ة ج��دوى ش��املة ع��ن اقتص��ادیات المش��ـروع موض��وع  ۳/۱

      ل ـ�ـالمحفظة ومدت�ھ االفتراض�یة ومخ�اطره المحتمل�ة وبالنس�بة للمح�افظ الخاص�ة بتموی

ب تق��دیم معلوم��ات كامل��ة ع��ن المراك��ز المالی��ة واالئتمانی��ة للجھ��ات المش��روعات یج��

المطل���وب تمویلھ���ا لبی���ان مق���درتھا عل���ى الوف���اء بالتزاماتھ���ا ، وعل���ى م���دیر المحفظ���ة 

الحرص على صحة ودقة م�ا یقدم�ھ م�ن معلوم�ات م�ع ع�دم إخفائ�ھ أي معلوم�ات ذات 

ض المس�تثمر ع�ن أي ، ویتحم�ل الم�دیر مس�ئولیة تع�ویت�أثیر ھ�ام عل�ى ق�رار المس�تثمر

 ضرر ینتج عن ذلك .

یج��ب تس��لیم نس��خة كامل��ة م��ن دراس��ة الج��دوى م��ع نش��رة االكتت��اب ال��ى المس��تثمرین   ۲/ ۳

الراغبین في االكتتاب في المحفظة واستیفاء عقود موقعة منھم تؤكد اطالعھم وعلمھ�م 

 الكامل لدراس�ة ج�دوى المش�روع والمخ�اطر المحیط�ة ب�ھ وم�وافقتھم عل�ى ذل�ك وعل�ى
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٥٠ 

شروط نشرة االكتتاب وتحملھم كامل المسئولیة ع�ن نت�ائج االس�تثمار إال م�ا یثب�ت م�ن 

تقصیر أو تعدي من مدیر المحفظ�ة ، كم�ا یج�ب أن یتض�من العق�د تفویض�اً مطلق�اً م�ن 

 .للشروط المحددة في نشرة االكتتابالمستثمرین لمدیر المحفظة بإدارة المشروع وفقاً 

راق الرس��میة والمس��تندات المثبت��ة لملكی��ة المش��روع وأن  یج��ب االحتف��اظ بجمی��ع األو ۳/۳

تك���ون باس���م م���دیر المحفظ���ة كوكی���ل ع���ن المس���تثمرین وال یج���وز ال���دخول ف���ي أي 

 مشروعات ال یمكن تسجیل مستندات الملكیة الخاصة بھا بشكل رسمي .

یج��ب إش��عار المس��تثمرین بش��كل دوري كم��ا ھ���و مح��دد ف��ي نش��رة االكتت��اب بنت���ائج  ٤/۳

 ر وأي مخاطر أو مشاكل تطرأ علیھ واإلجراءات المتخذة لمعالجتھا .االستثما

 تسویق المحافظ والصنادیق االستثماریة الخاصة بالغیر  -د

ش��ركات االس��تثمار تس��ویق وح��دات المح��افظ والص��نادیق االس��تثماریة الت��ي تطرحھ��ا لیمك��ن 

 -:التالیةوتؤسسھا البنوك والمؤسسات المالیة خارج قطر شرط االلتزام بالضوابط 

أن تك��ون تل��ك البن��وك والمؤسس��ات المالی��ة م��ن المؤسس��ات الم��رخص لھ��ا ف��ي بل��دانھا ب��إدارة  -۱

استثمارات الغیر وتأسیس المحافظ والص�نادیق االس�تثماریة م�ع االحتف�اظ بنس�خ م�ن المس�تندات 

 التي تثبت ذلك .

ادیقھا یج��ب التحق��ق م���ن م��الءة وخب���رة المؤسس��ات المالی��ة الت���ي ی��تم تس���ویق محافظھ��ا وص���ن -۲

 االستثماریة،  ویجب الحصول على نسخ حدیثة مدققة من بیاناتھا المالیة سنویاً .

یجب الحصول على نس�خ كامل�ة م�ن نش�رات االكتت�اب الخاص�ة بالمح�افظ والص�نادیق الت�ي ی�تم  -۳

تس��ویقھا وتق��دیمھا لل��راغبین ف��ي االكتت��اب فیھ��ا م��ع تق��دیم كاف��ة المعلوم��ات ع��ن الوض��ع الم��الي 

 .لیة التي تدیرھا وتقدیم أي إیضاحات عن الشروط الواردة في نشرات االكتتاب للمؤسسات الما

م��ن یج��ب أن یؤك��د المكتتب��ون ف��ي طلب��ات االش��تراك أو ف��ي تعھ��دات موقع��ة م��نھم أنھ��م حص��لوا  -٤

الش��ركة عل��ى نش��رات االكتت��اب وعل��ى جمی��ع المعلوم��ات واإلیض��احات المطلوب��ة وعلمھ��م بھ��ا 

الش�ركة كمس�وق لوح�دات المحفظ�ة أو الص�ندوق دون  ھ�م ل�دوروبتحملھم كامل المسئولیة وتفھم

 تحمل أي مسئولیة عن نتائج االستثمارات .

ت�ولى الش�ركة تس�ویق محافظھ�ا أو ص�نادیقھا تیجب إب�رام عق�ود م�ع المؤسس�ات المالی�ة الت�ي  -٥

الش��ركة ف��ي الوس��اطة ب��ین  االس��تثماریة تب��ین واجب��ات ومس��ئولیات وحق��وق ك��ل ط��رف ودور

 دیر المحفظة أو الصندوق ، وإیضاح ذلك للمستثمرین كتابة .المستثمرین وم
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٥١ 

یج���ب إمس���اك الس���جالت المناس���بة لتس���جیل جمی���ع البیان���ات ع���ن المس���تثمرین والوح���دات  -٦

المكتتب فیھا وجمیع ما یلزم تسجیلھ واالحتف�اظ ب�ھ م�ن مس�تندات حس�ب المتف�ـق علی�ھ م�ع 

 مدیر المحفظة والمفصح عنھ للمستثمرین .

 الستثماریةالصنادیق ا -ھـ

عتباریة مستقلة بدول�ة یجوز لشركات االستثمار تأسیس صنادیق استثماریة ذات شخصیة ا -۱

عم��ال ص��نادیق االس��تثمار ألالم��نظم  ۲۰۰۲) لس��نة ۲٥نون رق��م (حك��ام الق��األقط��ر طبق��ا 

 والالئحة التنفیذیة الخاصة بھ.

الستثماریة الت�ي ال یجوز لشركات االستثمار اطالق اسم صنادیق استثمار على المنتجات ا -۲

المرك�زي طبق�اً ألحك�ام الق�انون  مص�رف قط�رتطرحھا في قطر ما ل�م تك�ن مرخص�ة م�ن 

 بشأن صنادیق االستثمار. ۲۰۰۲) لسنة ۲٥رقم (

 ضوابط وتعلیمات أخرى -و

والمح�افظ االس�تثماریة أو تس�ویقھا  لحس�اباتیجب على شركات االس�تثمار الت�ي تق�وم ب�إدارة ا

 -االلتزام بما یلي :

ب أن تكون اللغة العربیة ھ�ي اللغ�ة الرس�میة للعق�ود المبرم�ة م�ع العم�الء وبالنس�بة لنش�رات یج -۱

ش��ركات االس��تثمار الص��ادرة بلغ��ة  االكتت��اب ف��ي المح��افظ االس��تثماریة الت��ي ت��دیرھا أو تس��وقھا

أجنبی��ة،  یج��ب ان یرف��ق معھ��ا نش��رات توض��یحیة باللغ��ة العربی��ة تب��رز أھ��م النق��اط الجوھری��ة 

بالمحفظة والمخاطر المحیطة بھا وتكون اللغة العربیة ھي األساس في تفس�یر أحك�ام لالستثمار 

 العقود المبرمة مع العمالء وما ابرزتھ النشرات التوضیحیة.

بالنسبة للمحافظ االستثماریة التي تطرحھا شركات االستثمار على أسس إس�المیة یتوج�ب عل�ى  -۲

ي للمحفظ��ة لتحدی�د القواع��د الش�رعیة الت��ي الم�دیر تعی�ین ھیئ��ة رقاب�ة ش��رعیة أو مستش�ار ش�رع

 یجب االلتزام بھا في إدارة استثمارات المحفظة .

ال یج�وز ألح�د م�ن المس��تثمرین ف�ي المح�افظ االس�تثماریة بأنواعھ��ا الت�دخل بش�كل أو ب�آخر ف��ي  -۳

إدارة استثمارات المحفظة أو االعتراض على مدیر المحفظة طالما أنھ ملتزم بالشروط ال�واردة 

رة االكتتاب ، ولمدیر المحفظة ممارسة كاف�ة الحق�وق المترتب�ة عل�ى م�ا تمتلك�ھ المحفظ�ة في نش

ك حض��وره وتص��ویتھ ف��ي م��ن أص��ول وأس��ھم وأوراق مالی��ة نیاب��ة ع��ن المس��تثمرین بم��ا ف��ي ذل��

ویج�ب إیض�اح ذل�ك ف�ي نش�رة   ،الخاصة بالشركات التي تساھم فیھا المحفظ�ة امةالجمعیات الع

 فظة .االكتتاب الخاصة بالمح
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٥٢ 

ال یح��ق لم��دیر المحفظ��ة االس��تثماریة تغیی��ر أي ش��رط م��ن الش��روط المح��ددة ف��ي نش��رة  -٤

 االكتتاب إال بحصولھ على موافقة كتابیة من المكتتبین في المحفظة .

یج�ب أن یمس��ك م�دیر المحفظ��ة االس�تثماریة الس��جالت المحاس�بیة الالزم��ة لتس�جیل جمی��ع  -٥

ار نتائج االستثمارات حسب المتفق علیھ ف�ي استثمارات ومعامالت المحفظة بانتظام وإظھ

نشرة االكتتاب ووفقاً للمعاییر المحاسبیة الدولی�ة ، م�ع االحتف�اظ بكاف�ة المس�تندات المؤی�دة 

للقی�ود المحاس��بیة لمع�امالت المحفظ��ة والمؤی�دة لملكی��ة أص�ولھا بش��كل م�نظم وآم��ن یس��ھل 

 الرجوع إلیھ .

اماً بین حساباتھ الخاصة وحسابات المحفظة یجب أن یفصل مدیر المحفظة االستثماریة تم -٦

في سجالتھ وأن تكون استثمارات وأموال المحفظة لدى الغیر ممیزة ف�ي حس�ابات مس�تقلة 

باسم المحفظة وأن یسجل رصید المحفظة خارج مركزه المالي ضمن الحسابات النظامی�ة 

 تطلبھا معاییر االفصاح الدولیة.تااللتزام بجمیع االفصاحات التي  مع

والمح�افظ  س�اباتحتفظ الشركة ببیانات شخصیة كاملة ع�ن المس�تثمرین ف�ي الحتیجب أن  -۷

سوقھا في سجالت نظامیة یسھل الرج�وع إلیھ�ا م�ع االحتف�اظ تدیرھا أو تاالستثماریة التي 

بنسخ من إثبات الشخصیة ومعلومات كاملة ع�ن وس�ائل االتص�ال بھ�م ومراس�التھم ، كم�ا 

ع�رف اات الخاصة بغسل األم�وال والت�ي تعتم�د عل�ى سیاس�ة یجب في ذلك مراعاة التعلیم

 عمیلك .

والمح��افظ االس��تثماریة ع��دم  س��اباتش��ركات االس��تثمار عن��د إدارتھ��ا للح یج��ب أن تراع��ي -۸

 والمحافظ التي تدیرھا . ساباتتضارب المصالح بین أنشطتھا الخاصة وأنشطة الح

ة الت��ي ی��دیرھا كض��مان مقاب��ل والمح��افظ االس��تثماری لحس��اباتال یج��وز للم��دیر اس��تخدام ا -۹

 حصول المدیر على تسھیالت ائتمانیة من الغیر أو أي امتیازات أخرى تتعلق بأنشطتھ .

ال یجوز أن تحصل المحفظة االستثماریة عل�ى ق�روض م�ن م�دیر المحفظ�ة نفس�ھ ویج�وز  -۱۰

 لھا االقتراض من الغیر بشرط أن یذكر ذلك في نشرة االكتتاب .

ة ف���ي المح���افظ االس���تثماریة الت���ي ی���دیرھا إذا م���ا تض���منت ال یج���وز للم���دیر المس���اھم -۱۱

اس���تثماراتھا أس���ھمھ الخاص���ة ، كم���ا ال یج���ور ألي ش���ركة المس���اھمة ف���ي أي مح���افظ أو 

استثماریة لدى بنوك أو شركات أخرى تتض�من اس�تثمارات ف�ي األس�ھم الخاص�ة  حسابات

 بالبنك أو الشركة .
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٥٣ 

والمح�افظ االس�تثماریة أو تس�ویقھا  اباتلحس�یجب على الشركة الت�ي تق�وم بأنش�طة إدارة ا -۱۲

أن توفر لھذا الغرض جھازاً فنیاً متخصص�اً وم�زوداً بكاف�ة االمكانی�ات والتقنی�ات الحدیث�ة 

المناس���بة لممارس���ة ك���ل نش���اط وأن یك���ون أعض���اء ھ���ذا الجھ���از م���ن إداری���ین وتنفی���ذیین 

ب وض�ع أنظم�ة ومستشارین من ذوي الكفاءة والخب�رة العالی�ة ف�ي ھ�ذا المج�ـال ، كم�ا یج�

 رقابة داخلیة فعالة داخل ھذا الجھاز .

الش��ركة إخط��ار المس��تثمرین باس��م الموظ��ف أو الجھ��از المف��وض لدی��ھ ب��إدارة  یج��ب عل��ى -۱۳

المستثمر ع�ن ع�دم ه اــئولیة تجــة المسـتحمل الشركتومحافظھم االستثماریة ، و حساباتھم

طاء تصدر منھ أو عدم التزام�ھ تنفیذ تعلیماتھ من قبل ھذا الموظف أو الجھاز وعن أي أخ

 بشروط االتفاقیات المبرمة مع المستثمر .

الش���ركة بالت��دقیق ال���دوري الش��امل عل���ى أنش���طة إدارة بیج��ب أن یق���وم قس��م الت���دقیق ال��داخلي  -۱٤

والمحافظ االستثماریة أو تسویقھا من خالل برامـج تدقیق محددة ومكتوب�ة وأن یرف�ع  الحسابات

ى مجلس اإلدارة مباشرة والذي علی�ھ التحق�ق م�ن اتخ�اذ اإلدارة العام�ة تقاریره بنتائج التدقیق ال

 عنھا . لفات واألخطاء ومحاسبة المسئولیناالجراءات الالزمة لمعالجة المخا

أن تتلق��ى ش��كاوى المس��تثمرین مباش��رة وتق��وم ب��التحقیق فیھ��ا للش��ركة عل��ى اإلدارة العام��ة  -۱٥

 جلس اإلدارة بنتائج التحقیق .واتخاذ ما یلزم من إجراءات حیالھا مع إعالم م

  -ثانیاً: البیانات الدوریة عن المحافظ والصنادیق االستثماریة:

جمی�ع الش�ركات تزوی�د مص�رف قط�ر المرك�زي ببیان�ات دوری�ة ع�ن المح�افظ  یجب على -۱

والص��نادیق االس��تثماریة  الت��ي ت��دیرھا او تس��وقھا لعمالئھ��ا س��واء كان��ت داخ��ل أو خ��ارج 

    ) م��ع مراع��اة ۲۷) وملح��ق رق��م (۲٦لكش��وف المرفق��ة ملح��ق رق��م (قط��ر وفق��اً للنم��اذج وا

  -ما یلي :

المحافظ والصنادیق المعنیة في البیان ال تتض�من المح�افظ والص�نادیق المتداول�ة ف�ي  −

األس��واق الدولی��ة الت��ي یت��اجر فیھ��ا العم��الء مباش��رة م��ن خ��الل ت��داوالتھم ف��ي غرف��ة 

التداول بالشركة، وانما تتضمن جمی�ع المح�افظ والص�نادیق الت�ي ت�دیرھا الش�ركة أو 

توزی�ع وح�داتھا بموج�ب عق�ود واتفاقی�ات م�ع تشترك ف�ي إدارتھ�ا أو تق�وم بتس�ویق و

 العمالء أو مع المؤسسات المالیة المؤسسة أو المدیرة لتلك المحافظ والصنادیق. 

 )  لكل محفظة أو صندوق . ۲٦یتم تعبئة النموذج المرفق ملحق رقم ( −
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٥٤ 

 

) من واقع تجمی�ع بیان�ات النم�اذج ۲۷یتم تعبئة الكشف التفریغي المرفق ملحق رقم ( −

قة مع ضرورة  التحقق من تطابق البیانات واألرق�ام ف�ي ك�ل النم�اذج والكش�ف المرف

 التفریغي. 

من كل عام عل�ى أن  ی�تم تزوی�د  ۳۱/۱۲، ۳۰/٦یتم تعبئة البیانات المطلوبة كما في  −

 .۲۰۰۲من كل عام اعتباراً من عام  ۱٥/۱، ۱٥/۷المصرف بھا في موعد اقصاه 

 بیانات واألرقام المطلوبة .یرجى مراعاة الدقة في تعبئة جمیع ال

) ۱یج��ب عل��ى ش��ركات االس��تثمار مراع��اة م��ا یل��ي عن��د تنفی��ذ التعلیم��ات ال��واردة ف��ي بن��د ( -۲

  -أعاله:

 توخي الدقة والشفافیة عند تعبئة النماذج المطلوبة. −

 تعبئة النماذج بالطباعة ولیس بخط الید.  −

 اعتماد النماذج من المدیر العام وختم شركة االستثمار.  −
 

 -الثاً: اإلفصاح عند اإلعالن عن طرح أو تسویق المنتجات االستثماریة:ث

یجب على جمیع شركات االستثمار مراعاة التالي عن�د اإلع�الن ع�ن المنتج�ات االس�تثماریة 

  -التي تطرحھا أو تسوقھا:

عن��د اإلع��الن ع��ن عائ��د حس��ابات وص��نادیق اس��تثماریة موزع��ة فعلی��اً أو س��بق توزیعھ��ا   -

ھ�ا.  یج�ب مص�ادقة مراق�ب الحس�ابات الق�انوني عل�ى ذل�ك، م�ع ذك�ره ھ�ذه واالستشھاد ب

 المصادقة في اإلعالن. 

عن�د اإلع�الن ع��ن عائ�د مس��تھدف یج�ب أن ی�ذكر بش��كل واض�ح وملف��ت لالنتب�اه أن ھ��ذا  -

شركة االستثمار تحقیقھ، كم�ا یج�ب أن یتناس�ب ھ�ذا  البنك أو ضمنیالعائد مستھدف وال 

 االستثمار ونتائجھ السابقة. العائد المستھدف مع طبیعة 

ان یفصح االعالن بشكل واض�ح وص�ریح ع�ن ض�مان او ع�دم ض�مان المبل�غ المس�تثمر  -

 والعائد علیھ، والجھة الضامنة وشروط الضمان.

االلت��زام بالموض��وعیة والش��فافیة والوض��وح ف��ي جمی��ع المعلوم��ات المفص��ح عنھ��ا ف��ي   -

 اإلعالن عن المنتج االستثماري. 

 



      
 طرح وإدارة وتسویق الحسابات                               تعلیمات شركات االستثمار                                          

 والمحافظ الصنادیق االستثماریة                                                                                                                 

  ۲۰۱٤یولیو        
 سادسةالالطبعة 

 

٥٥ 

 

   -قیق على المحافظ والصنادیق االستثماریة:ابعاً: التدر

على جمیع شركات االستثمار التي تقوم بطرح وإدارة محافظ استثماریة للعمالء أو تس�ویق 

  -محافظ وصنادیق استثماریة للغیر االلتزام بالتالي:

المحافظ االستثماریة التي تطرحھا وتدیرھا ش�ركات االس�تثمار أو تش�ارك ف�ي إدارتھ�ا  -۱

  -اف علیھا:أو اإلشر

یجب تكلی�ف مراق�ب الحس�ابات الق�انوني لش�ركة االس�تثمار ب�إجراء ت�دقیق عل�ى أعم�ال تل�ك 

المح��افظ االس��تثماریة و أوض��اعھا المالی��ة ونت��ائج أعمالھ��ا وإب��داء رأی��ھ ف��ي م��دى س��المة 

اإلجراءات المحاسبیة والقانونیة الخاصة بإجراءات االكتت�اب والتخ�ارج، وأنش�طة المحفظ�ة 

تقییـــم وحــدات االســـتثمار بــھا وصحة نش�رات التقی�یم المعل�ن عنھ�ا وتوزیع�ات وتداول و

األرباح ومطابقتھا لنتائج أعمال المحفظة ووفقاً لما أتفق علیھ في نشرات االكتتاب ، وكذلك 

مدى تمشیھا مع تعلیمات مصرف قطر المركزي والمعاییر الدولیة وتقی�یم م�ا ق�د ینش�أ عنھ�ا 

أثیر على الوضع المالي لشركة االستثمار ، على أن ی�تم ذل�ك م�رة واح�دة من مخاطر ذات ت

م�ن تقری�ر مراق�ب الحس�ابات  ةسنویاً على األقل مع تزوی�د مص�رف قط�ر المرك�زي  بنس�خ

بنت��ائج تدقیق��ھ عل��ى ھ��ذه المح��افظ عن��د تق��دیم الحس��ابات الختامی��ة لش��ركة االس��تثمار إل��ى 

 المصرف العتمادھا. 

ستثماریة التي تسوقھا شركات االستثمار وال تشارك ب�أي وج�ھ المحافظ والصنادیق اال -۲

  -في إدارتھا أو اإلشراف علیھا:

لش�ركة االس�تثمار بمراجع�ة إج�راءات تس�ویق  الحس�ابات الق�انونيیجب تكلیف مراقب  

ھ��ذه المح��افظ والص��نادیق االس��تثماریة وفق��اً لتعلیم��ات مص��رف قط��ر المرك��زي بھ��ذا 

 بنت���ائج المراجع���ة ف���ي تقری���ره الس���نوي ل���إلدارة الش���أن م���ع تخص���یص بن���د مس���تقل 
Management Letter)  .( 

  

 -:* تسویق المنتجات االستثماریة وطرح أخامساً: 

یجب عل�ى ش�ركات االس�تثمار الحص�ول عل�ى ع�دم ممانع�ة م�ن مص�رف قط�ر المرك�زي  -۱

ة في اركــوالمش ـھاتماریة التي ترغب في إصدارھا وإدارعلى المحافظ والمنتجات االستث

 ودـرات االكتتاب وعقــة من نشــخ كاملـادارتھا لحساب العمالء مع تزوید المصرف بنس

 . ۱۹/٦/۲۰۰۸تاریخ  ۱٤/۲۰۰۸* تعمیم 
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٥٦ 

االرتباط مع الجھات االخرى ونماذج العقود مع العمالء وذلك قب�ل ثالث�ة اس�ابیع عل�ى االق�ل 

م���ن اص���دار أي محفظ���ة او من���تج او االع���الن عنھ���ا، ام���ا بالنس���بة للمح���افظ والمنتج���ات 

تس�وقھا الش�ركات للغی�ر والت�ي ال یترت�ب عل�ى تس�ویقھا أي مخ�اطر الدارة  االستثماریة التي

االستثمار فیمكن للشركات تس�ویق تل�ك المنتج�ات دون الكتاب�ة ال�ى مص�رف قط�ر المرك�زي 

شریطة االلتزام بتعلیمات تسویق المنتجات االستثماریة والذي سیكون مح�ل تقی�یم المص�رف 

عل�ى ش�ركات االس�تثمار ، ویراع�ى اس�تمرار تزوی�د المركزي من خالل الزیارات التفتیشیة 

المص��رف المرك��زي بالبیان��ات الدوری��ة ع��ن المح��افظ والمنتج��ات االس��تثماریة الت��ي تس��وقھا 

 ).٥۳اوتدیرھا شركات االستثمار وفقاً للتعلیمات الواردة بالبند ثانیاً بصفحة رقم (

ة للعم�الء بع�د ادخ�ال لوحظ ان بعض الشركات تقوم بتسویق بعض المنتجات االس�تثماری* -۲

تعدیالت على اسم المن�تج او بع�ض ص�فاتھ وخصائص�ھ لیظھ�ر كمن�تج خ�اص بالش�ركة ، 

 مما قد یعرض الشركة لمخاطر تخرج عن نطاق مخاطر التسویق .

یج��ب عل��ى الش��ركات ع��دم الخل��ط ب��ین نش��اط تس��ویق المنتج��ات االس��تثماریة الت��ي تص��درھا      

لمنتج��ات االس��تثماریة الت��ي تص��درھا الش��ركة م��ع وإدارة ا حوب��ین نش��اط ط��ر أخ��رىجھ��ات 

مراع��اة االلت��زام بالش��فافیة والموض��وعیة وع��دم تض��ارب المص��الح عن��د تس��ویق المنتج��ات 

        یض�اف ف�ي البن�د أوالً م�ن الفص�ل الراب�ع تعلیم�ات الخاص�ة ب�ذلك ال�واردة لاالس�تثماریة وفق�اً ل

  -: يلھا مایل

ط�رف ثال�ث س�واء كان�ت الوح�دات المس�وقة لریة عند تسویق الشركة أي منتجات استثما -

و كان��ت باس��م المس��تثمر مباش��رة ال یج��وز للش��ركة أباس��م الش��ركة بالنیاب��ة ع��ن المس��تثمر 

و ش�روط المن�تج المس�وق ویج�ب أو خص�ائص أو ص�فات أي تعدیالت على اسم أإدخال 

س مواص�فات ن تعكس النشرة التعریفیة التي تعدھا الشركة عن المنتج باللغة العربیة نف�أ

 .طراف ذات العالقة بإدارة وأمانة وضمان المنتج المسوق ألومخاطر المنتج وا

وف�ي حال�ة م��ا إذا كان�ت المنتج��ات االس�تثماریة المس�وقة باس��م الش�ركة نیاب��ة ع�ن العمی��ل 

نش��طة االس��تثمار للغی��ر ف��ي أن تظھ��ر ف��ي البن��ود خ��ارج المرك��ز الم��الي ض��من أفیج��ب 

ن یفص�ح عنھ�ا وع�ن طبیع�ة ألخاصة بالمص�رف المرك�زي والمیزانیة الشھریة للشركة ا

 دور الشركة في تسویق ھذه المنتجات في میزانیتھا العمومیة .

 

 .۲۷/۱۰/۲۰۰۸تاریخ  ۲۰/۲۰۰۸* تعمیم   −
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٥٧ 

 

ن یك�ون أتس�ویقھا للعم�الء فیج�ب  غرضفي حالة شراء الشركة لمنتجات استثماریة ب −

نش�طة االس�تثمار للغی�ر أذلك وفقاً لتعلیمات المصرف من خالل إدارة مستقلة خاصة ب

ك�ون منفص�لة تمام�اً ع�ن إدارة اس�تثمارات الش�ركة بحی�ث تتخ�ذ ق�رارات ش�راء تل�ك ت

المنتجات بغرض تسویقھا بشكل مستقل ع�ن الق�رارات الخاص�ة باس�تثمارات الش�ركة 

م�ع التحق�ق م�ن الق�درة عل�ى تس�ویق ھ�ذه المنتج�ات بحی�ث ال تح�تفظ الش�ركة ب�الجزء 

ة ـة وطبیع�ـیاس�تھا االستثماری�غیر المسوق ضمن استثماراتھا بم�ا ق�د یتع�ارض م�ع س

خ�ر م�ن تض�ارب آلدیھا ، وبحیث الیكون ھناك أي نوع  ة ـر المقبولـة المخاطـودرج

 وأي أطراف ذات عالقة . ،نشطة االستثمار للغیر أنشطة الشركة وأالمصالح بین 

ي الت�زام عل�ى الش�ركة تج�اه أال یترتب عل�ى تس�ویق الش�ركة للمنتج�ات االس�تثماریة أ −

ي تسویق ھذه المنتجات في قطر سواء في ش�كل فصدرة باستقدام من یمثلھا الجھة الم

و مكت��ب تمثی�ل لھ�ا ل��دى أو فری��ق عم�ل منت�دب م��ن الجھ�ة المص�درة ألج�ان مش�تركة 

 الشركة .

ي التزام�ات قانونی�ة تج�اه الجھ�ة أال یترتب على تس�ویق ھ�ذه المنتج�ات االس�تثماریة أ −

 الشركة كمسوق .و العمالء تخرج عن طبیعة دور أالمصدرة 

  -:: إصدار محافظ استثماریة إلدارة استثمارات العمالء* سادساً 
 

یمكن لشركات االستثمار إص�دار مح�افظ اس�تثماریة إلدارة اس�تثمارات العم�الء ف�ي حال�ة 

االس���تثمار خ���ارج قط���ر فق���ط ویك���ون ذل���ك وفق���اً لتعلیم���ات إدارة المح���افظ االس���تثماریة 

علیمات ، أما في حالة االس�تثمار داخ�ل قط�ر أو داخ�ل ) من ھذه الت٥۸ - ٤٤بالصفحات (

وخارج قطر  معاً ، فیجب أن یكون ذلك من خالل إصدار صنادیق اس�تثمار وفق�اً لق�انون 

 والئحتھ التنفیذیة . ۲۰۰۲) لسنة ۲٥صنادیق االستثمار رقم (

  -سابعاً : إجراءات ترخیص صنادیق االستثمار:
 

 ۲۰۰٤) لس��نة ٦۹، والئحت��ھ التنفیذی��ة رق��م (۲۰۰۲س��نة ) ل۲٥اس��تناداً إل��ى الق��انون رق��م (

 بشأن صنادیق االستثمار.

 

 .٥/۱۲/۲۰۰٦تاریخ  ۲۳/۲۰۰٦* تعمیم 
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٥٨ 

على شركات االستثمار التي ترغب في الحصول على ت�رخیص م�ن مص�رف قط�ر المرك�زي  

لتأسیس صنادیق االستثمار وفقا للقانون المشار الیھ أع�اله والئحت�ھ التنفیذی�ة إتب�اع اإلج�راءات 

  -التالیة:

صرف قطر المركزي بطلب تأسیس صندوق اس�تثمار عل�ى النم�وذج المع�د التقدم إلى م -۱

) مع استیفاء وإرفاق جمیع المعلومات والمستندات الموضحة بنم�وذج  ۲۸لذلك (ملحق 

 الطلب. 

في حالة اخطار الشركة ب�رفض طل�ب تأس�یس الص�ندوق او ف�وات الم�دة المح�ددة للب�ت  -۲

) م��ن الالئح��ة ۳ف��ي الم�ادة ( ف�ي الطل��ب دون اخط�ار الش��ركة، حس�ب المنص��وص علی�ھ

التنفیذی��ة، یج��وز لطال��ب الت��رخیص الكتاب��ة ال��ى المص��رف لل��تظلم خ��الل الم��دة المح��ددة 

 ) من الالئحة التنفیذیة.٤لذلك في المادة (

  -التقاریر المالیة عن صنادیق االستثمار: -ثامناً :

االس�تثمار وإل�ى بش�أن ص�نادیق  ۲۰۰۲) لس�نة ۲٥) من قانون رق�م (۸استناداً إلى المادة (

) من الئحتھ التنفیذیة بشأن إشراف ورقابة المصرف المركزي على صنادیــق ۳۱المادة (

) من الالئح�ة التنفیذی�ة بش�أن البیان�ات المالی�ة ۲۹ – ۲٦االستثمار، وباإلشارة إلى المواد (

 والحسابات الختامیة للصنادیق.

الت�الي بش�أن إص�دار ونش�ر التق�اریر یجب على مؤسسي ومدراء صنادیق االستثمار االلتزام ب 

 والنشرات المالیة عن الصنادیق:

 التقریر المالي السنوي المدقق : -۱

یج���ب أن یتض���من التقری���ر الم���الي الس���نوي الم���دقق للص���ندوق البیان���ات المالی���ة  ۱/۱

والمعلوم���ات التالی���ة كح���د أدن���ى وحس���ب متطلب���ات مع���اییر المحاس���بة واإلفص���اح 

 -الدولیة:

 صندوق وإیضاحاتھ .المركز المالي لل −

 قائمة الدخل وإیضاحاتھ. −

 معدالت العائد المتحققة. −

 بیان التدفق النقدي. −

 بیان التغیر في حقوق حملة وثائق االستثمار. −

 اإلفصاحات عن السیاسات المحاسبیة وإدارة المخاطر. −



      
 طرح وإدارة وتسویق الحسابات                               تعلیمات شركات االستثمار                                          

 والمحافظ الصنادیق االستثماریة                                                                                                                 

  ۲۰۱٤یولیو        
 سادسةالالطبعة 

 

٥٩ 

 تقریر مراقب الحسابات . −

 سالمیة.تقریر ھیئة الرقابة الشرعیة إذا كان الصندوق یعمل على  أسس إ −

نسخة من التقریر السنوي المدقق للصندوق بیجب تزوید مصرف قطر المركزي  ۱/۲

) قبل موعد النش�ر Management Letter(مع تقریر مراقب الحسابات بنتائج التدقیق 

المح��دد بالالئح��ة التنفیذی��ة (ش��ھرین م��ن ت��اریخ انتھ��اء الس��نة المالی��ة) بش��ھر عل��ى 

ر الس�نوي إذا ل�م تك�ن ھن�اك مالحظ�ات ل�دى األقل ، ویمكن إص�دار ونش�ر التقری�

 المصرف المركزي خالل ھذه المھلة.

یجب نشر البیانات المالیة السنویة للصندوق ف�ي ص�حیفة محلی�ة واح�دة عل�ى األق�ل م�الم  ۱/۳

  ینص على النشر في أكثر من صحیفة في نظامھ األساسي.

یحدده نظام�ھ األساس�ي أن  یمكن عند بدء نشاط الصندوق خالل السنة المالیة وحسب ما ٤/۱

تمتد الفترة المالیة األولى للص�ندوق ألكث�ر م�ن اثن�ا عش�ر ش�ھراً وبم�ا ال یتج�اوز ثمانی�ة 

 عشر شھراً على أن یتم إخطار المصرف المركزي بذلك.

 : التقریر الدوري -۲

یجب أن یعد مدیر الص�ندوق تقری�راً مالی�اً دوری�اً ك�ل ثالث�ة أش�ھر عل�ى األق�ل حس�ب  ۲/۱

بنظامھ األساسي یتضمن كحد أدنى المركز المالي للصندوق وقائمة  ةالمحدد المواعید

الص��ندوق التغی��ر ف��ي حق��وق حمل��ة الوث��ائق وملخ��ص ع��ن أنش��طة حرك��ة ال��دخل و

ومعدالت العائد المتحققة م�ع اإلفص�اح ع�ن أي مخ�اطر متوقع�ة، عل�ى أن تك�ون ھ�ذه 

 مراجعة من مراقب حسابات الصندوق.  المالیة البیانات

حد وسائل االفصاح الت�ي یح�ددھا بأیجب إبالغ حملة الوثائق بالتقریر المالي الدوري  ۲/۲

 .النظام األساسي

یجب تزوید مصرف قطر المركزي بنس�خة م�ن التقری�ر ال�دوري قب�ل االفص�اح عن�ھ  ۲/۳

 بعشرة أیام على األقل.

 : نشرة أسعار التقییم -۳

المواعی�د المح�ددة ف�ي النظ�ام  یجب إع�داد نش�رة بأس�عار تقی�یم وح�دات الص�ندوق حس�ب ۳/۱

األساسي ونشرة االكتتاب بالصندوق بحیث تكون على فترات دوریة ال تزی�د ع�ن ثالث�ة 

أشھر ویجب أن تتضمن النشرة كحد أدنى الس�عر الس�ابق للوح�دة والس�عر الح�الي س�واء 

بغ���رض االس���ترداد أو االش���تراك وأن تك���ون النش���رة مراجع���ة م���ن مراق���ب حس���ابات 

 الصندوق.
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٦٠ 

یجب نش�ر أس�عار التقی�یم ف�ي ص�حیفتین محلیت�ین عل�ى األق�ل أح�داھما باللغ�ة العربی�ة  ۳/۲

 واألخرى باللغة اإلنجلیزیة. 

م�ن مراق�ب  بع�د مراجعتھ�ایجب تزوید المصرف المركزي بنس�خة م�ن نش�رة التقی�یم  ۳/۳

 .ونسخة من االعالن بعد النشر مع بیان اسم كل صحیفةحسابات الصندوق 

 : أحكام عامة -٤

عل��ى ك��ل م��ن المؤس��س وم��دیر الص��ندوق وأم��ین االس��تثمار االلت��زام بالمص��داقیة یج��ب 

ومعلوم�ات وتق�اریر والشفافیة والوضوح في كل ما یصدر عن الصندوق من بیان�ات مالی�ة 

المخصصة لإلفصاح العام لحملة الوثائق أو المص�رح عنھ�ا للمص�رف  تلك ونشرات سواء

 المركزي.

  -:* دیق العقاریةاً: ضوابط ممارسة عمل الصناتاسع

لق���انون ص���نادیق  ۲۰۰٤) لس���نة ٦۹الالئح���ة التنفیذی���ة رق���م (م���ن ) ۳۱اس���تناداً إل���ى الم���ادة (

عل��ى ش��ركات االس��تثمار الراغب��ة ف��ي تأس��یس ص��نادیق ،  ۲۰۰۲) لس��نة ۲٥االس��تثمار رق��م (

 -استثمار عقاریة االلتزام باآلتي:

  -االقتراض : -۱

من صافي قیمة أصول الص�ندوق  %۲٥ثر من ال یجوز للصنادیق العقاریة االقتراض بأك

وألغراض السیولة فقط على أن یتم وضع ذلك في النظام األساسي للصندوق التزاماً بمبدأ 

 اإلفصاح والشفافیة.

 -التثمین عند الشراء: -۲

یجب على إدارة الصندوق بالتنسیق م�ع أم�ین االس�تثمار قب�ل ش�راء عق�ار مع�ین الحص�ول 

وأن تكون جھ�ة محای�دة ومس�تقلة وال یك�ون ق�د  عتمدةثمین المعلى تثمین من أحد جھات الت

 مضى على إعداد ذلك التقریر أكثر من ثالث أشھر. 

  -التثمین الدوري: -۳

فیم��ا یتعل��ق بتقی��یم وح��دات الص��ندوق عل��ى أس��اس رب��ع س��نوي كح��د أدن��ى كم��ا تقتض��یھ 

النس�بة لألص�ول فإن�ھ ب ۲۰۰۲) لع�ام ۲٥) من الالئحة التنفیذیة للقانون رقم (۲۹المادة (

العقاریة ال یعني ذلك بالضرورة إعادة تقییم جمیع أصول الص�ندوق بش�كل رب�ع س�نوي 

 بل یمكن أن یتم ذلك على فترات مناسبة تعـكس التــغیر المتــوقع فــي القــیمة العــادلة

 .۷/۱/۲۰۰۸تاریخ  ۲/۲۰۰۸* تعمیم 
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٦١ 

للعقارات حسب تقدیر أمین االستثمار أو الجھة المكلفة بالتقییم مع األخذ ب�أي انخف�اض  

ارتف�اع م��ادي متوق�ع لألص��ول العقاری�ة خ��الل فت�رات التقی��یم وم�ع مراع��اة المواعی��د  أو

المحددة في النظام األساس�ي ونش�رة االكتت�اب الس�ترداد الوح�دات بھ�دف الوص�ول إل�ى 

تقییم عادل للوحدات المستردة وفي جمیع األحوال یجب أن ال تزید فترات إع�ادة تثم�ین 

 العقارات عن ستة أشھر.

 -القانوني على العقارات:التعامل  -٤

ھا مس��جلة وخالی��ة م��ن القی��ود والش��روط یج��ب أن تك��ون العق��ارات الم��راد ش��راؤ ۱/٤

 .التي تثبت ذلكالرسمیة الالزمة  المستندات والشھاداتكافة  ویتوفر بشأنھا

حف��ظ أص��ول م��ن ض��رورة ت��وافر آلی��ة قانونی��ة بالص��نادیق تمك��ن أم��ین االس��تثمار  ۲/٤

 ات وعدم التصرف فیھا إال من خاللھ.مستندات ووثائق العقار

  -عاشراً: انقضاء وتصفیة صنادیق االستثمار*:

بش�أن ص�نادیق االس�تثمار وإل�ى الم�ادة  ۲۰۰۲) لس�نة ۲٥) م�ن ق�انون رق�م (۸استناداً إلى المادة (

) من الئحتھ التنفیذیة بشأن إشراف ورقابة المصرف المرك�زي عل�ى ص�نادیق ۳۲) والمادة (۳۱(

) م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة بش��أن انقض��اء الص��ندوق ٤٤-٤۲وباإلش��ارة إل��ى الم��واد م��ن ( االس��تثمار ،

 وتصفیتھ .

 -یجب على مؤسسي صنادیق االستثمار االلتزام بالتالي بشأن انقضاء وتصفیة الصنادیق:

بت��وفر أي م��ن ح��االت انقض��اء وتص��فیھ المرك��زي عل��ى المؤس��س اخط��ار المص��رف  −

) م��ن الالئح��ة التنفیذی��ة لق��انون ص��نادیق ٤۲ة (الص��ندوق المنص��وص علیھ��ا ف��ي الم��اد

التخ��اذ م��ایلزم الص��دار ق��رار بانقض��اء وتص��فیة  ۲۰۰۲) لس��نة ۲٥رق��م ( االس��تثمار

، وعل��ى المؤس��س إخط��ار المص��رف ب��إجراءات التص��فیة الت��ي س��یتم اتباعھ��ا  الص��ندوق

 والمص���في ال���ذي س���یتم تعیین���ھ وفق���اً إلجـ���ـراءات التـصفیـ���ـة المحـ���ـددة ف���ـي النظ���ـام

األساســي او مـایتـف�ـق عـلی�ـھ المســتــثمـ�ـرون ، ف�إذا ل�م یوج�د ن�ص أو اتف�اق ف�ي ھ�ذا 

الش���أن ، تتب���ع االحك���ام الخاص���ة بتص���فیة الش���ركات الت���ي یتض���منھا ق���انون الش���ركات 

وبما الیتع�ارض م�ع ق�انون ص�نادیق االس�تثمار والئحت�ھ  ۲۰۰۲) لعام ٥التجاریة رقم (

 .ندوق التنفیذیة والنظام األساسي للص

 

 .۳/۱۱/۲۰۰۹تاریخ  ۲۲/۲۰۰۹* تعمیم  
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٦٢ 

ق�رار بإنقض�اء الص�ندوق یج�ب عل�ى المؤس�س اش�ھار المرك�زي بعد إصدار المصرف  −

والتج�ارة  خ�الل االقتص�اد ھذا القرار عن طریق القید في سجل الص�نادیق ل�دى وزارة 

 مدة اقصاھا اسبوع من تاریخ صدور القرار.

ى األق�ل، على المؤسس نشر قرار انقضاء الصندوق في صحیفتین محلیتین ی�ومیتین عل� −

  تص��در اح��داھما باللغ��ة االنجلیزی��ة خ��الل م��دة اقص��اھا اس��بوعین م��ن ت��اریخ ص��دور 

عل��ى المؤس��س ه والق��رار ، وال یح��تج قب��ل الغی��ر بھ��ذ الق��رار اال م��ن ت��اریخ قی��ده ونش��ر

 تزوید مصرف قطر المركزي بنسخة من االعالن بعد النشر مع بیان اسم كل صحیفة.

) من الالئحة التنفیذیة ٤۳) و (٤۲علیھا في المواد (تتبع اجراءات التصفیة المنصوص  −

م���ع التقی���د بتعلیم���ات المص���رف  ۲۰۰۲) لس���نة ۲٥لق���انون ص���نادیق االس���تثمار رق���م (

 الموضحة في قرار انقضاء الصندوق.المركزي 

عل���ى المؤس���س بع���د ص���دور ق���رار انقض���اء الص���ندوق وخ���الل فت���رة التص���فیة تزوی���د  −

عل��ى األق��ل بنت��ائج التص��فیة واالج��راءات  بتقری��ر دوري ك��ل ش��ھر المرك��زي المص��رف

 ةاالس�تعان التي تم اتباعھا وتزویده بتقریر أي من الخبراء والفنیین المختص�ین ف�ي ح�ال

 بھم .

م�ن انتھ�اء اج�راءات التص�فیة ش�ھر بعد انتھاء اج�راءات التص�فیة وخ�الل م�دة اقص�اھا  −

ج��راءات ش��امل ح��ول االالمص��في البتقری��ر  المرك��زي عل��ى المؤس��س تزوی��د المص��رف

لتس�ویة حق�وق حمل�ة  هالتي تم اتباعھا لتصفیة الصندوق وس�عر الوح�دة ال�ذي ت�م اعتم�اد

الوحدات مع تكلیف مراقب الحس�ابات الق�انوني للص�ندوق بمراجع�ة اج�راءات التص�فیة 

وم�دى تمش�یھا م�ع ق�انون ص�نادیق  اإلج�راءاتفي مدى سالمة تلك  ھالمتبعة وابداء رأی

والئحتھ التنفیذیة وتعلیم�ات مص�رف قط�ر المرك�زي  ۲۰۰۲) لسنة ۲٥االستثمار رقم (

على ان یتم تزوید مصرف قطر المركزي بنسخة م�ن ھ�ذا  ،والنظام األساسي للصندوق

التص��فیة وتس��ویة حق��وق  إج��راءاتش��ھر م��ن ت��اریخ انتھ��اء  أقص��اھاالتقری��ر خ��الل م��ده 

 حملة الوحدات.

ق��ـرار الت��ـصفیة واإلع��الن خـ��ـالل م��ـدة اق��ـصاھا شھـ��ـر م��ن ص��دور  سـمؤس��ـى الـ��ـعل −

للفترة م�ن  البیانات المالیة المدققة للصندوقـركزي بـمـر الـطــرف قـصـد مـزویـت عـنھ

 وحتى تاریخ التصفیة.للصندوق  خر تقریر مالي مدققآتاریخ 
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٦٣ 

 
 

  -أحدى عشر: أخرى:
         االس���تثمار للغی���ر م���ن خ���الل المح���افظ والحس���ابات والص���نادیق ، یك���ون رص���یده واض���حاً      -

 خارج المیزانیة.

یج���ب عل���ى ش���ركات االس���تثمار تزوی���د عمالئھ���ا بكش���وف لحس���اباتھم االس���تثماریة بش���كل                  -

دوري ، عل��ى ان تعك��س ھ��ذه المعلوم��ات الوض��ع الص��حیح لحس��ابات وحقائ��ب وص��نادیق 

 االستثمارات تحت إدارتھم وفق أسعار السوق.

 الستثماري للعمیل الواحد بشكل یومي ودوري.یجب على الشركة الوصول إلى المركز ا -
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	هـ- الصناديق الاستثمارية
	1- يجوز لشركات الاستثمار تأسيس صناديق استثمارية ذات شخصية اعتبارية مستقلة بدولة قطر طبقا لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2002 المنظم لأعمال صناديق الاستثمار واللائحة التنفيذية الخاصة به.
	2- لا يجوز لشركات الاستثمار اطلاق اسم صناديق استثمار على المنتجات الاستثمارية التي تطرحها في قطر ما لم تكن مرخصة من مصرف قطر المركزي طبقاً لأحكام القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار.
	و- ضوابط وتعليمات أخرى
	يجب على شركات الاستثمار التي تقوم بإدارة الحسابات والمحافظ الاستثمارية أو تسويقها الالتزام بما يلي :-
	1- يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الرسمية للعقود المبرمة مع العملاء وبالنسبة لنشرات الاكتتاب في المحافظ الاستثمارية التي تديرها أو تسوقها شركات الاستثمار الصادرة بلغة أجنبية،  يجب ان يرفق معها نشرات توضيحية باللغة العربية تبرز أهم النقاط الجوهرية ...
	2- بالنسبة للمحافظ الاستثمارية التي تطرحها شركات الاستثمار على أسس إسلامية يتوجب على المدير تعيين هيئة رقابة شرعية أو مستشار شرعي للمحفظة لتحديد القواعد الشرعية التي يجب الالتزام بها في إدارة استثمارات المحفظة .
	3- لا يجوز لأحد من المستثمرين في المحافظ الاستثمارية بأنواعها التدخل بشكل أو بآخر في إدارة استثمارات المحفظة أو الاعتراض على مدير المحفظة طالما أنه ملتزم بالشروط الواردة في نشرة الاكتتاب ، ولمدير المحفظة ممارسة كافة الحقوق المترتبة على ما تمتلكه المحف...
	4- لا يحق لمدير المحفظة الاستثمارية تغيير أي شرط من الشروط المحددة في نشرة الاكتتاب إلا بحصوله على موافقة كتابية من المكتتبين في المحفظة .
	5- يجب أن يمسك مدير المحفظة الاستثمارية السجلات المحاسبية اللازمة لتسجيل جميع استثمارات ومعاملات المحفظة بانتظام وإظهار نتائج الاستثمارات حسب المتفق عليه في نشرة الاكتتاب ووفقاً للمعايير المحاسبية الدولية ، مع الاحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة للقيود ا...
	6- يجب أن يفصل مدير المحفظة الاستثمارية تماماً بين حساباته الخاصة وحسابات المحفظة في سجلاته وأن تكون استثمارات وأموال المحفظة لدى الغير مميزة في حسابات مستقلة باسم المحفظة وأن يسجل رصيد المحفظة خارج مركزه المالي ضمن الحسابات النظامية مع الالتزام بجميع...
	7- يجب أن تحتفظ الشركة ببيانات شخصية كاملة عن المستثمرين في الحسابات والمحافظ الاستثمارية التي تديرها أو تسوقها في سجلات نظامية يسهل الرجوع إليها مع الاحتفاظ بنسخ من إثبات الشخصية ومعلومات كاملة عن وسائل الاتصال بهم ومراسلاتهم ، كما يجب في ذلك مراعاة ...
	8- يجب أن تراعي شركات الاستثمار عند إدارتها للحسابات والمحافظ الاستثمارية عدم تضارب المصالح بين أنشطتها الخاصة وأنشطة الحسابات والمحافظ التي تديرها .
	9- لا يجوز للمدير استخدام الحسابات والمحافظ الاستثمارية التي يديرها كضمان مقابل حصول المدير على تسهيلات ائتمانية من الغير أو أي امتيازات أخرى تتعلق بأنشطته .
	10- لا يجوز أن تحصل المحفظة الاستثمارية على قروض من مدير المحفظة نفسه ويجوز لها الاقتراض من الغير بشرط أن يذكر ذلك في نشرة الاكتتاب .
	11- لا يجوز للمدير المساهمة في المحافظ الاستثمارية التي يديرها إذا ما تضمنت استثماراتها أسهمه الخاصة ، كما لا يجور لأي شركة المساهمة في أي محافظ أو حسابات استثمارية لدى بنوك أو شركات أخرى تتضمن استثمارات في الأسهم الخاصة بالبنك أو الشركة .
	12- يجب على الشركة التي تقوم بأنشطة إدارة الحسابات والمحافظ الاستثمارية أو تسويقها أن توفر لهذا الغرض جهازاً فنياً متخصصاً ومزوداً بكافة الامكانيات والتقنيات الحديثة المناسبة لممارسة كل نشاط وأن يكون أعضاء هذا الجهاز من إداريين وتنفيذيين ومستشارين من ...
	13- يجب على الشركة إخطار المستثمرين باسم الموظف أو الجهاز المفوض لديه بإدارة حساباتهم ومحافظهم الاستثمارية ، وتتحمل الشركـة المســئولية تجــاه المستثمر عن عدم تنفيذ تعليماته من قبل هذا الموظف أو الجهاز وعن أي أخطاء تصدر منه أو عدم التزامه بشروط الاتفا...
	14- يجب أن يقوم قسم التدقيق الداخلي بالشركة بالتدقيق الدوري الشامل على أنشطة إدارة الحسابات والمحافظ الاستثمارية أو تسويقها من خلال برامـج تدقيق محددة ومكتوبة وأن يرفع تقاريره بنتائج التدقيق الى مجلس الإدارة مباشرة والذي عليه التحقق من اتخاذ الإدارة ا...
	15- على الإدارة العامة للشركة أن تتلقى شكاوى المستثمرين مباشرة وتقوم بالتحقيق فيها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيالها مع إعلام مجلس الإدارة بنتائج التحقيق .
	ثانياً: البيانات الدورية عن المحافظ والصناديق الاستثمارية:-

	1- يجب على جميع الشركات تزويد مصرف قطر المركزي ببيانات دورية عن المحافظ والصناديق الاستثمارية  التي تديرها او تسوقها لعملائها سواء كانت داخل أو خارج قطر وفقاً للنماذج والكشوف المرفقة ملحق رقم (26) وملحق رقم (27) مع مراعاة     ما يلي :-
	 المحافظ والصناديق المعنية في البيان لا تتضمن المحافظ والصناديق المتداولة في الأسواق الدولية التي يتاجر فيها العملاء مباشرة من خلال تداولاتهم في غرفة التداول بالشركة، وانما تتضمن جميع المحافظ والصناديق التي تديرها الشركة أو تشترك في إدارتها أو تقوم ب...
	 يتم تعبئة النموذج المرفق ملحق رقم (26)  لكل محفظة أو صندوق .
	 يتم تعبئة الكشف التفريغي المرفق ملحق رقم (27) من واقع تجميع بيانات النماذج المرفقة مع ضرورة  التحقق من تطابق البيانات والأرقام في كل النماذج والكشف التفريغي.
	 يتم تعبئة البيانات المطلوبة كما في 30/6، 31/12 من كل عام على أن  يتم تزويد المصرف بها في موعد اقصاه 15/7، 15/1 من كل عام اعتباراً من عام 2002.
	2- يجب على شركات الاستثمار مراعاة ما يلي عند تنفيذ التعليمات الواردة في بند (1) أعلاه:-
	رابعاً: التدقيق على المحافظ والصناديق الاستثمارية:-




