أهمية اإلدراج في
بورصة قطر
ملحــــة موجــــــزة

خاصة( لعا ّمة الجمهور .ومن الجدير ذكره يف هذا السياق أ ّن عملية االكتتاب العا ّم يف دولة قطر تخضع
تتمحور عملية اإلدراج يف بورصة قطر حول طرح أسهم الرشكات )التي كانت تعترب رشكات ّ
ألحكام القانون التجاري ولتنظيم هيئة قطر لألسواق املالية وتؤدي يف النهاية إىل تداول األسهم يف البورصة.
ومام ال ّ
شك فيه أ ّن أي قرار إلدراج أسهم رشكتكم يف بورصة قطر يعترب من القرارات املهمة التي سيرتتب عليها إحداث نقلة نوعية يف مسرية التطور التي تشهدها رشكتكم امل ّوقرة .ومن هذا املنطلق،
يتحتم عىل رشكتكم اتخاذ قرار اإلدراج بعد النظر واإلمعان يف اإلسرتاتيجيات البديلة املتوفرة من أجل تحقيق األهداف التي ترنو إليها رشكتكم.
وتتطلب عملية اإلدراج سلسلة من اإلجراءات والتي تتطلب بعض الوقت وتنقسم إىل ثالثة مراحل أساسية :أوالً اإلعداد لالكتتاب العا ّم ومن ث ّم عملية الطرح نفسها وأخريا ً تح ّول الرشكة إىل رشكة
مساهمة عا ّمة .وتجدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أنه من املحتمل أن تكون هناك تحديات بالنسبة لهذه العملية ،إال أ ّن ذلك لن يكون عائقاً أمام الرشكات التي تضع خطة عمل متطورة وشاملة لدعم
خاصة وأن مثل هذه العملية ستحقق فوائد ملموسة للرشكة عىل املدى القريب والبعيد.
هدفها اإلسرتاتيجي املتمثل يف طرح أسهمها لالكتتاب العا ّمّ ،

ملاذا ترغب الرشكات يف اإلدراج؟

بكل رشكة عىل حدة.
الخاصة ّ
هناك العديد من األسباب املتنوعة التي تدعو الرشكات إىل القيام بعملية اإلدراج وتختلف هذه األسباب باختالف الظروف
ّ
يف ما ييل أه ّم الفوائد املرج ّوة من عملية اإلدراج:
•تنويع خيارات التمويل :إ ّن طرح أسهم الرشكة للجمهور يعني أنه بإمكان رشكتكم أن تقلص اعتامدها عىل متويالت وقروض املساهمني الحاليني وكذلك يقلل من اعتامدها عىل االقرتاض واملبالغ
املتحصلة من العمليات التي تقوم بها .كام أ ّن زيادة رأس املال من خالل طرح األسهم ميكن أن يقلل من مخاطر االعتامد عىل املساهمني املؤسسني يف تنمية أعامل الرشكة وذلك من خالل
النقدية
ّ
توسيع قاعدة املستثمرين الذين ميكن أن يدعموا منو الرشكة ويستثمروا يف األصول والبحث والتطوير ويدعموا قدرتها عىل الوفاء بديونها.
•وضع الرشكة ومكانتها :تعني عملية اإلدراج أ ّن بإمكان رشكتكم أن تكون أكرث شهرة وذات عالمة تجارية أكرث بروزا ً وظهورا ً ألنه كلام ازداد توزيع أسهم رشكتكم يف قطر كلام ازدادت معرفة
الجمهور بالعالمة التجارية للرشكة وبخدماتها ومنتجاتها .وإذا ما أخذنا بعني االعتبار أ ّن السوق القطري هي سوق نامية ،فإن ذلك سيكون مبثابة فرصة سانحة لرشكتكم لتربز كرشكة رائدة
ومتميزة يف مجال نشاطها.
•السيولة والتقييم :تؤدي عملية الطرح العا ّم إىل تحويل قيمة الرشكة التي كانت متلكها عائلة أو مجموعة مالية أو غريهم من املساهمني إىل قيمة نقدية ملموسة مرتبطة بسعر السوق .كام أ ّن
السيولة الناجمة عن هذه العملية متكّن املساهمني من إدراك تلك القيمة إذا ما قرروا القيام بعملية الطرح.
الخاصة وذلك نتيجة السيولة والشفافية .ومن جهة أخرى فإن قيام الرشكات الخاصة بإصدار
• الوصول إىل القيمة املثىل :تكون قيمة الرشكات املساهمة العا ّمة أكرب باملقارنة مع قيمة الرشكات
ّ
الخاص يؤدي إىل تخفيض القيمة ونصيب ملكية األسهم النسبية نتيجة لزيادة عدد األسهم القامئة وبالتايل التأثري عىل عائد السهم نتيجة ذوبان امللكية.
أسهم من خالل االكتتاب
ّ
•تحسني املركز املايل :تؤدي عملية بيع األسهم للجمهور إىل زيادة قاعدة امللكية والتي تعود بالفائدة عىل امليزانية العمومية يف رشكتكم ومتكّنها من تقوية مركزها بشكل أكرب وضمن رشوط أفضل.
وعندما تتحسن املالءة املالية للرشكات ،فإ ّن ذلك يعطي راحة كبرية للعمالء وامل ّوردين عىل حد سواء ويعمل عىل تطوير أعامل الرشكة.
•تحفيز املوظف :إن طرح أسهم رشكتكم يف السوق املايل يعني إمكانية وضع مخططات ملكافأة املوظفني تسهل لهم رشاء أسهم الرشكة ،األمر الذي سيمكّن املوظفني املساهمني من املشاركة بفعالية
يف النجاح املايل للرشكة  ،ويزيد من التزامهم بتطوير الرشكة وتحقيق أهدافها ،كام ميكن لرشكتكم أن تستفيد من نوعية املوظفني الذين ميكن أن تجذبهم للعمل لديها.
الخاصة أو العامة بطريقة أسهل يف حال كانت أسهم رشكتكم مدرجة يف السوق املايل وذات قيمة سوقية شفافة.
•زيادة إمكانيات االستحواذ :تت ّم عملية االستحواذ عىل الرشكات
ّ
•الكفاءة التنظيمية :إن الدافع وراء اإلفصاح يكمن يف القيام بإعادة تقييم األنظمة والضوابط واملعلومات اإلدارية يف الرشكات املدرجة ،بهدف تحسني الكفاءة التشغيلية للرشكة.

اعتبــارات أخــرى:

تجدر اإلشارة إىل أنه عىل الرشكة الراغبة يف طرح أسهمها يف االكتتاب العام األخذ يف االعتبار أن هناك عدة أمور ترتتب عليها يف حال إدراجها يف البورصة وهي-:
•توزيع قاعدة ملكية األسهم :تشتمل عملية االكتتاب العا ّم عىل التخيل عن درجة معيّنة من السيطرة اإلدارية خاصة وأ ّن آراء املساهمني الخارجيني ينبغي أخذها بعني االعتبار.
الخاصة بدولة قطر.
•التدقيق العا ّم واإلفصاح :ينبغي عرض العمليات والنتائج املالية الخاصة بالرشكة عىل الجمهور بشكل مستم ّر وفقاً لرشوط اإلفصاح
ّ
•وقت اإلدارة املخصص :إضاف ًة إىل الوقت املخصص إلدارة عملية االكتتاب العا ّم ،يطلب من الرشكة وإدارتها تخصيص املوارد الالزمة إلدارة نشاطات اإلفصاح وعالقات املستثمرين.
•تقلبات السوق :يف الفرتة التي تقوم فيها باستثامر الوقت والجهد يف نرش رؤية الرشكة وإمكانياتها ،قد تؤدي أحوال السوق إىل إظهار سعر السهم بصورة ال تعكس بدقة القدرات واإلمكانيات
التي متلكها الرشكة.
•التكلفة :تزداد التكاليف مع تنامي الحاجة إلعداد ونرش البيانات املالية املدققة إضافة إىل إجراءات االمتثال املرتبطة بها.
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أهمية اإلدراج في
بورصة قطر
هل تستويف رشكتك رشوط اإلدراج؟

من أجل إمتام عملية الطرح العا ّم ،عىل رشكتك استيفاء متطلبات ثالث جهات أساسية وهي :هيئة قطر لألسواق املالية التي تحدد املتطلبات التنظيمية الخاصة التي يتحتم عىل رشكتك استيفاؤها ،ورشوط
القبول التي تفرضها البورصة والتي تتامىش مع متطلبات الهيئة ،إضافة إىل مجتمع املستثمرين الذي تقوم رؤيته لإلمكانيات التي تتمتع بها رشكتك عىل تحديد نجاح عملية الطرح العا ّم.

املتطلبات التنظيمية

مرخصة من قبل وزارة األعامل والتجارة.
•التأسيس – يجب أن تكون رشكة مساهمة قطرية
ّ
•رأس املال – يجب أن يكون الح ّد األدىن  40مليون ريال قطري.
•املساهمون – املعتاد  100مساهم وبالنسبة للرشكات العائلية  30مساهم.
•اإلفصاح – يجب نرش وتوزيع نرشة اإلصدار التي توافق عليها وزارة األعامل والتجارة وهيئة قطر لألسواق املالية.
•البيانات املالية– يجب إصدار بيانات مالية ملدة  3سنوات.
•األسهم القابلة للتداول  -عىل األقل  ٪20من رأس مال الرشكة.

متطلبات السوق

•دور ريادي يف السوق
•توقعات منو كبرية تفوق إمكانيات من ّو السوق
•قوة العالمة التجارية
•القدرة والجاهزية عىل التكيف مع منو حجم أعامل الرشكة وتفرعها
•ارتفاع تكلفة دخول العبني جدد للسوق وبالتايل محدودية املنافسني املتوقعني مستقبالً للرشكة
•متانة املالءة املالية
•سجل تاريخي من ُحسن إدارة األعامل
•جودة اإلدارة
•االلتزام بقوانني الشفافية وحوكمة الرشكات
•خطة عمل فعالة

بورصة قطر اليوم

متت يف يونيو  .2009ويتمحور الهدف األسايس للبورصة ،التي كانت تُعرف سابقاً بسوق
البورصة اليوم هي مثرة الرشاكة اإلسرتاتيجية بني ّ
كل من رشكة قطر القابضة وبورصة NYSE Euronextالتي ّ
الدوحة لألوراق املالية ،حول دعم االقتصاد القطري من خالل تزويد املستثمرين مبنصة ميكنهم من خاللها تداول األسهم بعدالة وفعالية بنا ًء عىل مبادئ الشفافية .كام وال بد من التنويه بأن البورصة
هي جزء من اسرتاتيجية وطنية شاملة تهدف إىل تعزيز وجود دولة قطر عىل املستوى العاملي لتتامىش مع األسواق العاملية وتعزز مركز الدولة لتكون مركزا ً مالياً إقليمياً من خالل إطالق منتجات تداول
جديدة إضافة إىل خدمات تكنولوجية حديثة وكذلك جذب املستثمرين الدوليني إىل الدوحة .ولهذا فإننا نوفر للرشكات املدرجة يف البورصة ما ييل:
•مجموعة كبرية من نخبة الرشكات القيادية املدرجة يف بورصة قطر
•منصة تكنولوجيا رائدة
•سيولة يف السوق األولية والثانوية
•اختيار املنتج (حالياً يتم تداول األسهم وعام قريب سيتم تداول السندات والصناديق املتداولة وأدوات استثامرية أخرى)
قوي
•إطار تنظيمي وقانوين ّ
•االرتقاء إىل مستوى العاملية من خالل الرشاكة مع بورصة NYSE Euronext

املراحل التالية

إذا ما اقتنعت بأ ّن الطرح العا ّم هو هدف واقعي وميكن لرشكتك تحقيقه ،نؤكد لك بأ ّن البورصة عىل تم االستعداد ملساعدتك يف القيام بذلك.
لدى البورصة فريق عمل ذو خربات إدارية مهمة ونحن نشجعك عىل االتصال بهم يف حال قررت القيام بعملية اإلدراج.
لإلستفسار:
الربيد اإلكرتوينlisting@qe.qa :
تليفون)+974( 44333702 /4/5/6/7 :
إخالء مسؤولية
الغرض من إعداد هذه املطبوعة هو عرض املعلومات فقط .وهي ال تشكل أي نصيحة استثامرية أو عرضاً أو توصية لرشاء أو التخلص من أي استثامر أو الدخول يف أي صفقة .وعىل الرغم من أن هذه املطبوعة صادرة عن حسن نية فإنها
ال تقدم أي متثيل أو ضامنات  ،رصيحة أو ضمنية  ،ولن تقبل بورصة قطر أو أي من موظفيها والعاملني بها أو وكالئها أي مسؤوليات أو التزامات فيام يتعلق بدقة أو اكتامل هذه املطبوعة ،وتخيل مسؤوليتها رصاحة من مثل تلك االلتزامات.

