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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 -     


