
 في دولة قطر رخصةالم صناديق االستثمارقائمة 
 

 أمين االستثمار مدير الصندوق الحد األعلى لرأس المال الحد األدنى لرأس المال مكان الصندوق تاريخ الترخيص اسم الصندوق المؤسس م

 أموال ذ.م.م ر.ق 500.000.000 ر.ق 20.000.000 داخل وخارج قطر 7/7/2005 فئة )ق( –صندوق البوابة القطرية  البنك األهلي 1
فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 أموال ذ.م.م ر.ق 500.000.000 ر.ق 20.000.000 داخل وخارج قطر 7/7/2005 فئة )غ( –صندوق البوابة القطرية  البنك األهلي 2
فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 ر.ق 5.000.000.000 ر.ق 50.000.000 داخل قطر 6/9/2005 صندوق الوطني بنك قطر الوطني 3
فرع  –بنك قطر الوطني 

 سويسرا

 –بنك قطر الوطني 

 فرع قطر

 ر.ق 5.000.000.000 ر.ق 30.000.000 داخل قطر 6/9/2005 2صندوق الوطني  بنك قطر الوطني 4
فرع  –بنك قطر الوطني 

 سويسرا

 –بنك قطر الوطني 

 فرع قطر

 أموال ذ.م.م ر.ق 500.000.000 ر.ق 50.000.000 داخل قطر 20/3/2006 صندوق البيت المالي شركة بيت االستثمار 5
 –بنك قطر الوطني 

 فرع قطر

 ر.ق 500.000.000 ر.ق 25.000.000 داخل وخارج قطر 10/10/2006 الفئة )أف( –صندوق الوسيلة  البنك التجاري 6

إي اف جي هيرمز 

لإلدارة المالية المحدودة 

 )مصر(

فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 ر.ق 500.000.000 ر.ق 25.000.000 داخل وخارج قطر 10/10/2006 الفئة )كيو( –صندوق الوسيلة  البنك التجاري 7

إي اف جي هيرمز 

لإلدارة المالية المحدودة 

 )مصر(

فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 الريان لالستثمار ذ.م.م ر.ق 1.500.000.000 ر.ق 50.000.000 داخل وخارج قطر 28/10/2009 الفئة )ق( –صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي  مصرف الريان 8
فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 الريان لالستثمار ذ.م.م $ 700.000.000 $ 10.000.000 داخل وخارج قطر 11/2/2010 الفئة )أ( –صندوق الريان لدول مجلس التعاون الخليجي  مصرف الريان 9
فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 أموال ذ.م.م $ 1.000.000.000 $ 10.000.000 داخل وخارج قطر 4/7/2011 الفئة )أ( –الهير صندوق  بنك الدوحة 10
بنك ستاندرد تشارترد 

 فرع قطر –

 بنك بروة 11
في  صندوق المستثمر األول لفرص استثمار رأس المال

 )ق( دول مجلس التعاون الخليجي
 شركة المستثمر األول ر.ق 2.000.000.000 ر.ق 30.000.000 داخل وخارج قطر 13/3/2012

فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 بنك قطر الوطني 12
صندوق بنك قطر الوطني لالستثمار في أدوات الدخل 

 الثابت
 ر.ق 5.000.000.000 ر.ق 70.000.000 داخل وخارج قطر 5/11/2012

 -بنك قطر الوطني 

 سويسرا

فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 ر.ق 500.000.000 ر.ق 30.000.000 خارج قطر 12/3/2014 للسلع QNBصندوق  بنك قطر الوطني 13
 –بنك قطر الوطني 

 سويسرا

 – بنك قطر الوطني

 فرع قطر

 كيو إن بي كابيتال ذ.م.م ر.ق 10.000.000.000 ر.ق 100.000 داخل وخارج قطر 15/6/2015 صندوق كيو إن بي الجسرة بنك قطر الوطني 14
 –بنك قطر الوطني 

 فرع قطر

 شركة المستثمر األول ر.ق 2.000.000.000 ر.ق 30.000.000 خارج قطر 25/10/2015 صندوق المستثمر األول لفرص استثمار األسهم ذات الدخل وةبنك بر 15
فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 بنك الدوحة 16
 صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة 

QE Index ETF (QETF) 
 شركة أموال ذ.م.م ر.ق 10.000.000.000 ر.ق 10.000.000 داخل قطر 15/11/2016

بنك ستاندرد تشارترد 

 فرع قطر –

 مصرف الريان 17
 صندوق الريان قطر المتداول 

AL Rayan Qatar ETF 
 الريان لالستثمار ذ.م.م ر.ق 2.000.000.000 ر.ق 50.000.000 داخل قطر 15/11/2016

فرع  – HSBCبنك 

 قطر

 


