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 الفصل الحادي عشر                                    

 بورصة قطر                                         

 -:لبورصة قطراإلفصاح عن توزيعات األرباح المقترحة  -1

ضررور  العمرع ع رى  بورصة قطريرجى من جميع البنوك الوطنية المدرجة أسهمها في  

بري  قررارات تصردر مرن مج رر إدار  البنرك تتع را باألربراح  فورا   البورصةموافا  إدار  

باإلفصراح  بورصرة قطررقرو  تالنقدية أو السهمية المقترح توزيعها ع رى المسرايمين حير  

عنهررا لجمهررور المسررتعمرين ع ررى أنهررا أربرراح مقترحررة متوقررع توزيعهررا و  ت تسرر  صرر ة 

ئي واعتماديرا مرن مصررط قطرر اإلقرار إ  بعد إعداد الحسابات الختامية ل بنك بش ع نها

 .المر ز 

 -ضوابط مزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر :* -2

باإلشرار  إلررى موافقررة معرالي رئررير مج ررر الروزرار ع ررى مررنا تررخي  ل بنرروك القطريررة 

لمزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر ، ورغبة من مصرط قطر المر ز  في 

م رررن أن تتعررررا لهرررا البنررروك مرررن خررر ع ممارسرررتها لهررر ا       الحرررد مرررن المخررراطر التررري ي

قرانون مصررط قطرر المر رز  وتناري  الم سسرات ( 121النشاط ، واستنادا  إلرى المراد   

 -، تقرر ما ي ي : 2112( لسنة 11المالية رق   

 -:: الترخي  2/1

لهيئرة قطرر يتعين ع ى البنوك الحصوع ع ى موافقة مصرط قطر المر ز  قبرع التقرد   2/1/1

 لألسواا المالية ل ترخي  لها بممارسة نشاط الوساطة المالية في البورصة.

عرن األنشرطة  ينبغي أن تمارر البنوك نشراط الوسراطة الماليرة بالبورصرة بشر ع مسرتقع 2/1/2

ارسرة ير ا األخرى ل بنك من خ ع تيسير  يران قرانوني مسرتقع يم  رب البنرك بغررا مم

 ل بنك وفقا  لمتط بات ييئة قطر لألسواا المالية. ةالنشاط يعمع  شر ة تابع

 

 
 ج

   البنوك الوطنية(  7/9/2111تاريخ  67/2111تعمي  * 
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 -: تناي  وإدار  مخاطر أنشطة الوساطة المالية: 2/2

ينبغي ع رى البنروك المررخ  لهرا بممارسرة نشراط الوسراطة الماليرة بالبورصرة مرن خر ع 

ل بنك أن تنا  وتدير مخاطر ي ا النشاط بهردط تجنير  تعررا البنرك  ةشر ة مستق ة تابع

خاطر المتنوعة المحيطة بنشاط الوساطة وما قد يترت  ع يها من آعرار وترداعيات ع رى ل م

يي ررررع المخرررراطر المصرررررفية ل بنررررك وع ررررى التزامررررب بالضرررروابط  والقواعررررد  اإلشرررررافية          

 التي تح مها.

 -وع ى البنوك الوسطار في سبيع  لك ا لتزا  بالضوابط العامة التالية:  

 -:وتسوية المعام تمخاطر تن ي   2/2/1

 ةعد  تن ي  أ  ط بات شرار أسه  ل متعرام ين إ  بعرد تحصريع قيمتهرا مرنه  متضرمن 2/2/1/1

 -عمولة البنك ويم ن ل بنك تحصيع القيمة بيحد األوجب التالية:

حجز أو خص  القيمة ع ى حسا  العميع بعرد التحقرا مرن   ايرة الرصريد بحير     -أ

مبالغ مستحقة غير مسردد  ع رى  ةلغ و   تسجع أييت   شط حسا  العميع بييب مبا

 العميع نتيجة الشرار.

التحصرريع مررن خرر ع ترروفر مبررالغ مسررتحقة غيررر مسررت مة ل عميررع عررن عم يررات بيررع  - 

قيمة معام ة الشرار بال امع مرع التحقرا مرن حجرز ير ب المبرالغ وعرد   يسابقة تغط

 تم ن العميع من سحبها.

قيمررة معام ررة الشرررار  يسررتحا الرردفع يغطررالحصرروع ع ررى شرريك مصرررفي مصرردا م  -ج

 بال امع.

أو  شرط    يجوز ل بنك مرنا أيرب تسرهي ت ائتمانيرة مباشرر  أو غيرر مباشرر  ل عمر ر  2/2/1/2

حساباته  لتمويع مشترياته  من األسه  ويستعنى من  لك التسهي ت الممنوحرة مقابرع 

 ضمانات نقدية تغطي  امع القيمة في ش ع ودائع محجوز .

  يجررروز ل بنرررك السرررماح لعم ئرررب باسرررتخدا  أ  جرررزر مرررن التسرررهي ت ا ئتمانيرررة   2/2/1/1

الممنوحرررة لهررر  أو لمجمررروعته  ا ئتمانيرررة ألغرررراا شخصرررية أو تجاريرررة لتمويرررع 

 مشترياته  من األسه  .
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يجرروز ل بنررك مررنا سررقوط تسرروية نقديررة لعم ئررب مررن البنرروك والم سسررات الماليررة   2/2/1/4

ايمة المدرجة بالبورصة أو الشر ات الح ومية، بحير  يم رن مرن والشر ات المس

خرر ع يرر ب السررقوط تن يرر  ط بررات شرررار األسرره  لهرر  وتحصرريع قيمتهررا مررنه  خرر ع 

 المه ة المحدد  من البورصة لتسوية معام ت الشرار.
 

 -:مخاطر التشغيع 2/2/2

اطة التابعررة ل بنررك ، فررتا حسررابات ل عمرر ر الررراغبين فرري التعامررع مررع شررر ة الوسرر  2/2/2/1

تسجع بها حر ات الشرار والبيع وأرصد  العميع لدى البنك وت ون ي ب الحسرابات 

مسررتق ة عررن حسررابات العمرر ر األخرررى بالبنررك وترردار وفررا قواعررد وتع يمررات ييئررة 

 قطر لألسواا المالية والبورصة.

تعامرع ومسر وليات إبرا  ات اقيات تعامع مع جميع العم ر تحدد ضوابط وشروط ال  2/2/2/2

وحقوا  رع طررط واسرتي ار جميرع المسرتندات والعقرود ال زمرة التري تضرمن حرا 

البنك وحقوا العم ر وبمرا   يتعرارا مرع قواعرد وتع يمرات ييئرة قطرر لألسرواا 

 المالية والبورصة.

فررررري حالرررررة مرررررنا سرررررقوط تسررررروية نقديرررررة ل عمررررر ر مرررررن البنررررروك والم سسرررررات   2/2/2/1

( 2/2/1/4سرررررررررايمة حسررررررررر  مرررررررررا ورد برررررررررال قر   الماليرررررررررة والشرررررررررر ات الم

يجررررررر  ع رررررررى إدار  البنرررررررك إعررررررراد  تقيررررررري  السرررررررقوط الممنوحرررررررة لهررررررر  ر 

العمرررررر ر بشرررررر ع دور  فرررررري ضررررررور أوضرررررراعه  الماليررررررة وانتاررررررامه  فرررررري 

السررررررداد خرررررر ع المه ررررررة المحرررررردد  مررررررن السرررررروا، بحيرررررر  يسررررررتبعد العمرررررر ر 

غيررررررر المنتامررررررين فرررررري السررررررداد ويط رررررر  مررررررنه  سررررررداد قيمررررررة مشررررررترياته  

 بتغطية نقدية فورية.

إيجرراد ناررا  ربررط آلرري بررين شررر ة الوسرراطة التابعررة ل بنررك وبررين اإلدارات األخرررى   2/2/2/4

المختصة بالبنك يم ن من خ لب التحقا من   اية الرصريد بحسرا  العميرع وحجرز 

 أو خص  قيمة العم ية ع ى الحسا  قبع تن ي  عم ية الشرار.
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ع ى أوامر الشرار والبيع وتواقيع العمر ر ع يهرا وا حت راا استي ار جميع البيانات   2/2/2/5

 بها بش ع منا  وآمن بما يسهع معب الرجوع إليها.

تسجيع أوامر البيع والشررار الهات يرة وفقرا  لنارا  آلري لردى شرر ة الوسراطة التابعرة   2/2/2/7

 ل بنك مما يسهع معب استرجاع أ  محادعة يات ية في تاريخ ووقت محدد.

العمع ع ى إيجاد ناا  ربط آلي يضمن تسجيع معام ت البيع والشرار اليومية آليا   2/2/2/6

بش ع فور  مما يم ن من تدقيا المعام ت وإجرار المطابقات الخاصة بها بشر ع 

 منتا  يوميا .

 -:المخاطر التنايمية واإلدارية والرقابية 2/2/1

وإجرارات وأدلة عمع شرام ة فري إطرار وضع سياسة معتمد  من مج ر إدار  البنك  2/2/1/1 

تع يمات المصرط المر ز  وقوانين وتع يمات ييئة قطر لألسواا الماليرة ولروائا 

البورصة تنا  وتح   أعماع الوساطة المالية بالبورصة وتضرمن اسرتق لية شرر ة 

الوساطة الم سسرة لهر ا الغررا وعرد  الخ رط برين أنشرطتها واألنشرطة المصررفية 

ك و رر لك تحرردد واجبررات ومسرر وليات المسررتويات اإلداريررة والرقابيررة األخرررى بالبنرر

المخت  ررة بالبنررك فرري ع قتهررا مررع شررر ة الوسرراطة وفرري تسررجيع وترردقيا ومراقبررة 

معام ت البيع والشرار، ع ى أن يت  تحدي  وتطروير ير ب السياسرات واإلجررارات 

ت فرري بشرر ع دور  فرري ضررور نتررائس الممارسررات ال ع يررة، وفرري ضررور أ  تغيرررا

 التع يمات والقوانين.

اتخررا   افررة اإلجرررارات والترتيبررات ال زمررة مررن قبررع مج ررر إدار  البنررك لضررمان    2/2/1/2

التررزا  شررر ة الوسرراطة التابعررة ل بنررك بالتشررريعات القانونيررة المعمرروع بهررا فرري ييئررة 

قطر لألسواا المالية وبورصة قطرر وتجنر  أ  مخال رات يترتر  ع يهرا التزامرات 

 أو تعويضات أو غرامات مالية ع ى شر ة الوساطة.مالية 

  يجرروز ألعضررار مج ررر اإلدار  وجميررع العررام ين بالبنررك التعامررع فرري األسرره  فرري    2/2/1/1

 البورصة من خ ع شر ة الوساطة التابعة ل بنك.
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وضع ناا  فعاع إلجرار المطابقات والتسرويات ومتابعرة تحصريع عم يرات التسروية    2/2/1/4

شراط والرقابة ع يها من خ ع تقارير دورية اإلالعم يات بش ع يومي منتا  و وتسجيع

ترفررع ل رررئير التن يرر   ل بنررك أو مررن يخولررب تتضررمن نتررائس المطابقررات وأ  مع قررات أو 

 مخال ات بشينها حتى يت  محاسبة المسئولين عنها أو   بيوع.

  المراجعرة بالبنرك بشر ع مسرتقع تسجيع ش او  العم ر في سجع خرا  لردى أحرد أقسرا   2/2/1/5

عن الشر ة التابعة القائمة بنشراط الوسراطة بحير  يط رع ع يرب ويراجعرب بصر ب مسرتمر  

الرئير التن ير   ل بنرك أو مرن يخولرب والتردقيا الرداخ ي ومسرئوع المتابعرة وترفرع نترائس 

 المتابعة لمج ر اإلدار .

العا  ع ى نشاط  شرر ة الوسراطة التابعرة وضع برنامس تدقيا داخ ي فعاع مستمر طواع    2/2/1/7

ل بنك مع رفع تقارير التدقيا بش ع منتا  إلى لجنة التدقيا وعرضها ع ى مج ر إدار  

 البنك  تخا  اإلجرارات ال زمة نحو أ  مخال ات أو س بيات ومحاسبة اإلدار  عنها.

تدقيقررب السررنو ، ت  يررط مراقرر  حسررابات البنررك بترردقيا نشرراط شررر ة الوسرراطة فرري    2/2/1/6

 وتقيي  سياسات وإجرارات العمع الخاصة بها. 

ينبغي ا لتزا  بتع يمات اإلشراط المجمع في  إدار  البنك لشرر ة الوسراطة التابعرة    2/2/1/8

 ورقابتب ع يها.

وتحرع محرع أ  تع يمرات أخررى  7/9/2111 يعمع بهر ب التع يمرات اعتبرارا  مرن تاريخرب

   بشين الوساطة المالية بالبورصة .من مصرط قطر المر ز  صادر

 -*مزاولة نشاط الوساطة المالية في بورصة قطر :-1

اسرررتنادا  إلرررى موافقرررة معرررالي رئرررير مج رررر الررروزرار ع رررى مرررنا تررررخي  ل بنررروك الوطنيرررة 

مرررن ( 68و  66رقررر    الماليرررة فررري بورصرررة قطرررر وإلرررى المرررادتينلمزاولرررة نشررراط الوسررراطة 

 2112( لسررررنة 11الم سسررررات الماليررررة رقرررر    قررررانون مصرررررط قطررررر المر ررررز  وتنارررري 

بشررران ضررروابط مزاولرررة نشررراط  551صررر حة  (2  دوتع يمرررات المصررررط الررروارد  فررري البنررر

 الوساطة المالية في بورصة قطر .

 

 
 )البنوك الوطنية(  22/0/2102تاريخ  7/2102* تعميم رقم 
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 يج  ع ى البنوك الوطنية ا لتزا  بالتالي :

 -أو   :

اطة الماليررة فرري أن يقتصررر نشرراط شررر ات الوسرراطة الماليررة التابعررة ل بنرروك ع ررى نشرراط الوسرر

بورصررة قطررر فقررط ، ع ررى أ  يتضررمن  لررك أ  أنشررطة أخرررى مررن أنشررطة ا سررتعمار ل غيررر 

( بال صررع العرراني مررن ناررا  الخرردمات الماليررة الصررادر  عررن ييئررة قطررر 4الرروارد  فرري المرراد   

 -لألسواا المالية ويي :

 ( : ترتي  وتقدي  خدمات ح ا األمواع .5بند  

 مار في األوراا المالية .( : إدار  ا ستع6بند  

 ( : أمانة ا ستعمار .8بند  

 ( : التعهد بتغطية إصدار األوراا المالية .9بند  

 ( : إدار  إصدار األوراا المالية .11بند  

حيرر  يسررتوج  ممارسررة أ  مررن األنشررطة سررال ة الرر  ر الحصرروع ع ررى ترررخي  المصرررط 

رط قطرر المر رز  وتناري  الم سسرات مصر( مرن قرانون 66المر ز  وفقا  لمرا ورد بالمراد   

 . 2112( لسنة 11المالية رق   

 -عانيا  :

سر  شرر ة الوسراطة أو فري أ  وعرائا أو مسرتندات أو سرتخدا    مرة أو شرعار اسرتعمار فري إعد  ا

مصرررط قطررر المر ررز  وتنارري  ( مررن قررانون 68مراسرر ت أو إع نررات لهررا وفقررا  لررن  المرراد   

،  ما ينبغي أن يقترن أس  شر ة الوساطة بإسر  البنرك  2112لسنة ( 11الم سسات المالية رق   

 2117( لسرنة 17( مرن قرانون رقر   1م رررا / 271بص تب مال ا  لررأر المراع عمر   بالمراد      

 . 2112( لسنة 5بتعديع بعا أح ا  قانون الشر ات التجارية الصادر بالقانون رق   

( وع ررى الشررر ات المخال ررة توفيررا 21/1/2112ب  يعمررع بهرر ب التع يمررات اعتبررارا  مررن تاريخرر

 أوضاعها وإشعار المصرط المر ز  خطيا  ب لك .

 


