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 هيئة تنظيم مركز قطر للمال تعلن عن إصدار القواعد المراَجعة لصناديق االستثمار الجماعية 

 

 0202 ديسمبر12 الدوحة، قطر، 
 

أصدرت هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال القواعد المراَجعة لنظام صنادٌق االستثمار الجماعٌة فً مركز قطر للمال التً 

عمدت من خاللها إلى توسٌع هذا النظام وذلك تماشٌاً مع الخطط التً وضعها مركز قطر للمال والتً ٌهدف من 

وهً  1111ٌناٌر  1دأ العمل بالقواعد المراَجعة فً ٌب. خاللها إلى إنشاء مركز إقلٌمً إلدارة األصول فً قطر

كما وقد . 1111الخاص لعام  لطرحا صنادٌق قواعدو 1111 لعام ةاالستثمار الجماعٌ صنادٌق قواعدمدرجة ضمن 

 .ترتب عن هذه المراجعة عدد من التعدٌالت على عدد من أدلة القواعد األخرى التً ستصدر بنسخ جدٌدة

 

ظٌم هذه القواعد بنسختها الكاملة على موقعها االلكترونً، وهً تتضمن عدداً من التغٌٌرات وقد نشرت هٌئة التن

 :األساسٌة فً مجاالت تشمل التالً

 ة فً مركز قطر للمالكائنالق غٌر ٌداصنتشغٌل ال 

 نظام األفراد للصنادٌق الكائنة فً مركز قطر للمال 

 لمالتسوٌق صنادٌق األفراد غٌر الكائنة فً مركز قطر ل 

 توسٌع الوظائف الخاصة بالكٌان المستقل الذي ٌدٌر الصندوق 

  وتشمل على سبٌل المثال، صنادٌق )إدخال قواعد منفصلة فً الطرح الخاص تتعلق بالصنادٌق المتخصصة

 (الملكٌة الخاصة

 

تماشٌاً   1111ٌناٌر كما وستقوم هٌئة التنظٌم بنشر المنشورات والوثائق الخاصة بصنادٌق االستثمار الجماعٌة فً 

 .مع دخول القواعد المراَجعة حٌز التنفٌذ

 

 :وقد رّحب السٌد ماٌكل راٌن، نائب الرئٌس التنفٌذي فً هٌئة التنظٌم، بهذا اإلصدار وقال

ستسمح القواعد المراجعة لمؤسسات مركز قطر للمال بتوسٌع قاعدة المنتجات االستثمارٌة التً ٌمكن تقدٌمها وتوفٌر "

ستثمار المراَجع على الوٌأتً نظام صنادٌق ا. إلى قطاع إدارة األصول فً مركز قطر للمال للمستثمرٌن األفراد النفاذ

قاعدة إطار شامل من البنى التنظٌمٌة التً ستسّهل تطّور هذا القطاع فً مركز قطر للمال بما ٌتوافق مع الممارسات 

 ."العالمٌة الفضلى

 

نظام صنادٌق االستثمار الجماعٌة، تدعو هٌئة التنظٌم إلى التعلٌق على التعدٌالت التً وتعقٌباً على مراجعة قواعد 

أجرتها مؤخراً على دلٌل قواعد مزاولة األعمال والتً تضمنت قواعد جدٌدة متصلة بمستند اإلفصاح عن المنتج 

 .عندما ٌتم بٌع وحدة فً صندوق االستثمار الجماعً إلى العمٌل الفرد

 

 .1111ٌناٌر  6الستشارات إلى تمتد فترة ا

 

الموقع االلكترونً لهٌئة التنظٌم فً صفحة ٌمكن االطالع على التفاصٌل الخاصة بكٌفٌة تقدٌم التعلٌقات على 
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  .الطروحات االستشارٌة

 

 ###انتهى### 

 

 

 

 

 

 
 

 :ـلمزيد من المعلومات الرجاء االتصال ب

 قسم العالقات العامة - السٌدة ندى مغربل

 +967 794 7676: هاتف
 +967 794 4997: فاكس

    n.mogharbel@qfcra.comالبرٌد االلكترونً

 
 

 لمحة عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال
تقوم . لقانون مركز قطر للمال( 8)إن هٌئة تنظٌم مركز قطر للمال كٌان تنظٌمً مستقل تم تأسٌسه بموجب المادة رقم 

وتملك الهٌئة سلسلة كبٌرة من .  الهٌئة بتنظٌم الشركات التً تقّدم الخدمات المالٌة فً مركز قطر للمال أو انطالقاً منه
هٌئة تنظٌم مركز قطر وتقوم . السلطات التنظٌمٌة بتخوٌل الشركات واألفراد واإلشراف علٌها وتأدٌبها عند الضرورة

قانونٌة عالمٌة، تمت صٌاغتها عن قرب وفقاً لنماذج القوانٌن المعتمدة فً مراكز مالٌة بالتنظٌم وفقاً لمعاٌٌر للمال 

ٌُرجى زٌارة الموقع اإللكترونً التالً .بارزة أخرى  www.qfcra.com   :للمزٌد من المعلومات 
 
 

 للماللمحة عن مركز قطر 
تم إنشاء المركز بهدف . مالً ومركز أعمال قامت بتأسٌسه حكومة قطر ومقّره الدوحةإن مركز قطر للمال هو مركز 

اجتذاب مؤسسات الخدمات المالٌة العالمٌة وأهم الشركات المتعددة الجنسٌات وبهدف تشجٌع المشاركة فً سوق 
قاً لمعاٌٌر عالمٌة وٌوّفر ٌعمل مركز قطر للمال وف. الخدمات المالٌة المتنامٌة فً قطر وفً أجزاء أخرى من المنطقة

تّم إنشاء مركز قطر للمال بموجب قانون . بنٌة قانونٌة وبنٌة أعمال من الدرجة األولى لكافة الشركات العاملة فٌه
هٌئة مركز قطر للمال هً الجهاز    .2002ماٌو  1لدولة قطر وقد بدأ أعماله فً ( 7)مركز قطر للمال رقم 

وهً تعمل على اجتذاب المؤسسات الدولٌة للخدمات . قطر للمال وتشغٌله وإدارته زالمسؤول قانوناً عن تطوٌر مرك
طوٌلة األمد وذات فائدة  والشركات الكبرى المتعددة الجنسٌات، لتتشارك رؤٌا واحدة قائمة على إرساء شراكة المالٌة

 www.qfc.com.qa  :للمزيد من لمعلومات، ُيرجى زيارة الموقع االلكتروني التالي. متبادلة مع قطر

 
 

 

mailto:n.mogharbel@qfcra.com
http://www.qfcra.com/
http://www.qfcra.com/
http://www.qfc.com.qa/

