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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 



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

      االستثمارات لصالح العمالء                                                                                                                
                      

 3102 سبتمبر
 الخامسة عشرالطبعة 

 
 

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 


