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رشكة مساهمة لديها سجل تجاري صادر عن وزارة األعامل والتجارة.
األسهم العادية.
يجب ادراج جميع األوراق املالية من نفس الفئة.
سجل أداء الرشكة لفرتة  3سنوات يف االحوال العادية.
يجب إعداد التقارير املالية وفقاً للمعايري املحاسبية ( )IASواملعايري الدولية العداد
التقارير املالية(.)IFRS
ال يوجد أي معايري تخص الربحية بحسب قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر 		
لألسواق املالية ولكن هناك اختبار لربحية الرشكة املحولة مدتها سنتان.
غري محدد ولكن الحد األدىن لرأس املال املكتتب هو  40مليون ريال قطري .ويجب دفع
 ٪ 50من القيمة األسمية.
يطلب من جهة اإلصدار بحسب قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية
أن تع ّوم ما نسبته  ٪ 40كحد أدىن و ٪ 80كحد أقىص يف األحوال العادية .وال تتضمن
قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية أية متطلبات محددة تخص
الرشكات العائلية.
وتتطلب قواعد التعامل يف بورصة قطر أن تكون  ٪ 20من أسهم الرشكة معومة 		
تعويم حر (ويخضع ذلك لنسبة  ٪ 5بالنسبة للرشكات ذات الرسملة الكبرية وفقاً
لتقدير البورصة).
يطلب من جهة اإلصدار ،بحسب قواعد اإلدراج املعمول بها ،أن يكون لديها  100مساهم
كحد أدىن.
نرش نرشة اإلصدار التي وافقت عليها هيئة قطر لالسواق املالية.
ال يوجد أي تحديد لرأس املال العامل ولكن تقرير خاص بـ “رأس املال العامل” ٍ
كاف من
قبل جهة االصدار.
يحظر عىل املؤسسني أن يترصفوا يف أسهمهم إال بعد ميض سنتني عىل تأسيس الرشكة
نهائياً (حسب قانون الرشكات التجارية).
الرشكة العائلية املحولة :يحظر تداول ما نسبته  ٪ 50من أسهم ماليك الرشكات العائلية
املحولة إىل رشكة مساهمة ملدة سنتني من تاريخ بداية التداول عىل السهم يف بورصة قطر
(حسب قواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية).
يطلب من جميع اعضاء مجالس االدارات حسب ما يحدده النظام األسايس وعقد
التأسيس للرشكة اإلحتفاظ بحد ادىن من أسهم الرشكة ،وذلك خالل فرتة عضويتهم يف
املجلس.
ينبغي للرشكات غري القطرية ان تكون يف األصل مدرجة يف بورصات بلدانها (أو يف
البورصة التي متثل جنسية اغلبية املساهمني).
العربية واإلنجليزية.
االلتزام بقواعد اإلدراج الصادرة عن هيئة قطر لألسواق املالية وقواعد التعامل يف
بورصة قطر.
اتفاقية اإلدراج وطلب اإلدراج ونسخة من النظام االسايس وعقد التاسيس والسجل
التجاري الساري املفعول ونرشة االصدار.

* ليس هناك أية أحكام خاصة فيام يخص الرشكات املسجلة يف  QFCولكن يتم تطبيق ما ورد أعاله كحد أدىن من املتطلبات .وتشجع البورصة الرشكات املسجلة يف  QFCعىل التواصل مع الهيئة يف املراحل األوىل
بهدف االملام مبتطلبات إضافية.
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الإلتزامات امل�ستمرة
فيما يخ�ص
�أوراق امللكية (اال�سهم)
** متثل هذه الوثائق الحد األدىن من الوثائق املطلوبة .إذ ميكن لهيئة قطر لألسواق املالية وبورصة قطر أن تطلبان وثائق إضافية.

اإلفصاح املستمر

اإلفصاح الدوري

وسيلة اإلخطار
لغة اإلخطار
معايري االفصاح
تزامن اإلفصاح

 )1جميع أنواع املعلومات/األحداث ذات األثر عىل سعر األوراق املالية.
 )2مكان وتاريخ اجتامع الجمعية العمومية العادية وغري العادية لدى الرشكة (اإلشعار
بذلك قبل  15يوم من تاريخ اإلنعقاد).
 )3تاريخ انعقاد اجتامع مجلس االدارة ملناقشة النتائج املالية النصف السنوية 		
والسنوية (االشعار بذلك قبل  15يوم من تاريخ االنعقاد).
 )4أي قرار يتعلق بحقوق حاميل األوراق املالية.
 )5تفاصيل القضايا القانونية املعلقة أو املستقبلية والتي ميكن أن يكون لها تأثري
		 عىل الرشكة.
 )6يجب عىل الرشكات إخطار البورصة بدون تأخري عن كل التطورات الجديدة 		
الرئيسية وعن املعلومات الداخلية.
 )1التقارير الربعية خالل  30يوماً من نهاية الفرتة ذات العالقة.
 )2التقارير النصف سنوية املراجعة خالل  45يوماً من نهاية الفرتة ذات العالقة.
 )3التقارير السنوية املدققة خالل  90يوماً من نهاية الفرتة ذات العالقة.
املوقع اإللكرتوين لبورصة قطر واملوقع اإللكرتوين لجهة اإلصدار وصحيفتني 		
محلييتني إحداهام باللغة اإلنجليزية.
العربية واإلنجليزية.
يجب تقديم جميع املعلومات املفصح عنها بأمانة وأن ال تكون مضللة وأن ال تحتوي
عىل أي حذف ملعلومات جوهرية .كام يجب أن يتم تقدميها بطريقة واضحة 		
ودقيقة.
جميع املعلومات املتوفرة للسوق يجب ان تكون متاحة عىل الفور لجميع االسواق التي
تكون جهة االصدار مدرجة فيها.

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.

