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 الباب الرابع: الدين العام

 
 الفصل األول: تنظيم االكتتاب في السوق األولية للسندات الحكومية

 

  -قرار اإلصدار:  -1

 0يصدر ويتضمن كافة شروط اإلصدار    

 اإلعالن عن اإلصدار:  -2

 0يتولى مصرف قطر المركزي اإلعالن عن اإلصدار  -

ار اإلصممدار إلاإلضمافة  لممى مواعيممد ا ممتال  يشمم  اإلعممالن كافممة الشممروط الموارد  فمم  قممر -

 0العطاءات

ف  حالة اقتصار الدعو  لالكتتاب على الإلنـوك العاملة إلالدولة يمت  ا متادا  كتمب ر ممية   -

 0توجه  ليه  

ف  حالمة المدعو  لالكتتماب العما  نللإلنموك والعممالءا يمت  النشمر فم  الصمحف   واإلعمالن  -

 إلالتلفزيون.

  -االكتتاب :-3

 وفقاً للقواعد التالية :يت  

يت ممل  المصممرف عطمماءات المكتتإلممين اممال  مالمممة عيمما  مممن ال مماعة التا ممعة  لممى الحممـادية  -

 0عشر صإلاحاً 

 0ياصص اليو  األو  لتلق  عطاءات جميع الإلنوك العاملة إلالدولة  -

 ياصص اليومين التاليين لتلق  عطاءات العممالء عمن طريمل الإلنموك وكمالء المدين العما   -

 فقـط وه  :

 إلنك قطر الوطن   -

 الإلنك التجاري القطري -

 إلنك الدوحـة -

 الإلنك األهل   -  
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 الإلنك العرإل   -   

-  HSBC الشرل األو ط 

 إل  إلاريإلا0ان0إل    -  

يت  تقدي  العطاءات  مواء ممن الإلنموك عو ممن العممالء نعمن طريمل الإلنموك وكمالء المدين  -     

   0الماصصة لك  منهما  MT 198ت  العا ا إلا تادا  ر الة  ويف

ترط تقمدي  كم  عطماء إلر مالة يحل للمكتتب التقد  إلأكمر من عطاء   وف  هذه الحالمة يشم -

 .منفصلة

 -: التاصيص-4

 -يت  وفقاً للقواعد التالية : 

 0يت  التاصيص ف  اليو  المالث إلعد انتهاء الوقت المحدد لتلق  العطاءات ف  هذا اليو  -     

 0يت  التاصيص للإلنوك والعمالء طإلقاً للشروط المحدد  ف  قرار االصدار -     

يقو  المصرف إلإاطار الإلنوك إلنتائج التاصميص نللإلنموك والعممالءا إلا تمـادا  ر مالة   -     

 . MT 999 ويفت 

 .ذين تقرر تاصيص  ندات حكومية له يتعين على الإلنوك الوكالء  شـعار عمالئهــا ال -    

 -التحصي : - 5

فمم  صممإلاي اليممو  الراإلممع يقممو  المصممرف إلاقتضمماء قيمممة ال ممندات الحكوميممة الماصصممة  -    

 0للإلنوك وللعمالء عن طريل الاص  على ح اإلات المقاصة العائد  للإلنوك 

تتولى الإلنوك الوكالء تحصي  قيمة ال ندات الماصصة للعمالء إلالاص  على ح اإلاته   -    

 0ت  يت  االتفال عليها إلين الطرفينلديها عو إلالطريقة ال

 -ر و  الإلنوك الوكالء: - 6

 000000لكم   %0   00يقو  المصرف إلدفع عمولة للإلنموك وكمالء المدين العما  إلواقمع  -    

 0لاير قطري ت  تاصيصها لعمالئه  

 0يت   ضافة قيمة العمولة الم تحقة  لى ح اب المقاصة العائد للإلنك الوكي   -    

 0فى العمالء من دفع عي ر و  ت جي يع     -
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 قواعد عامة : -7

عنممد تحصممي  قيمممة ال ممندات الماصصممة   عو  ممداد عمولممة المموكالء يممت  ا ممتادا  ر ممائ   -   

 ممويفت الماصصممة لممذلك   عو يممت  ا ممتادا  ن مما  الممتلكل للإلنمموك التمم  لمم  تطإلممل ن ممـا  

SWIFT   0حتى تارياه 

الت  تتضمن إليانات غيمر صحيمـحة   عو التم   SWIFTالمصرف ليل م ئوالً عن ر ائ   -   

 0تص   ليه إلعد انتهاء الوقت المحدد لقإلو  العطاءات 

 اإلدار  :  -8

المصممرفية واإلصممدار  جممراءات عمليممات االكتتمماب فمم  الشممنون وتتممولى  دار  الممدين العمما  

    0ال ول األولية  واإلشراف عليها 

 


