إدارة عمليات السوق والمراقبة

Market Operations & Control Department

Market Notice )023( إشـعارالسـوق
Date
Subject

07/10/2015

التاريخ

Rights Issues Selling Mechanism – آلية بيع حقوق اإلكتتاب

With reference to Selling Rights Issue Rules issued by
QFMA pursuant to its Board decision no. (3) for the year
2014 dated 09.03.2014, published in the Official Gazette

الموضوع

بعد اإلطالع على نظام بيع حقوق اإلكتتاب (النظام) الصادر مبوجب قرار جملس
،2014/3/9  بتاريخ2014 ) لسنة3( إدارة هيئة قطر لألسواق املالية رقم

(fifth edition dated 25.03.2014). And further to the Qatar

 وعلى.2014/3/25 واملنشور يف العدد اخلامس من اجلريدة الرمسية بتاريخ

Stock Exchange Rulebook, QSE would like to inform you

:  تـود بورصة قطر إخطـاركم باآلتي،قواعد التعامل يف بورصة قطر

of the following:

First: Purpose:
The purpose of this Market Notice is to define the rights
issues selling and pricing mechanism in QSE, in light of the
QFMA regulations in this regards and in particular Article
(7a) of the Rules.

The notice also aims at providing

-: غرض اإلشعار:ًأوال
إن الغرض من إصدار هذا اإلشعار هو تحديد آلية بيع حقوق اإلكتتاب
 أ ) من/ 7(  و وفقاً لحكم المادة،في السوق وآلية سعر اإلفتتاح للحقوق
 وكذا توفير المعلومات األساسية عن حقوق اإلكتتاب بهدف،النظام
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protection and flexibility to those investors that do not

توفير الحماية والمرونة للمستثمر الذي ال يرغب في ممارسة حقه في

have the intention to subscribe in the listed company's

 ومن ثم فإن.االكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة

capital increase. Accordingly, the rights-holder will have

-:للمساهم مالك حق االكتتاب خيارين هما

two options:
1. Exercise the rights by subscribing in the company's
capital increase.
2. Sell the rights (fully or partially) in the market

 ممارسة الحق في االكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة.1
.من قبل الشركة
 بيع حقوق االكتتاب أو جزء منها في السوق بالشروط وفي.2
. وهذا اإلشعار،المدة المحددة بالنظام الصادر عن الهيئة

under the conditions, and within the period,
specified in QFMA regulations as well as in this
market notice.

Second: Definition of the Rights Issues
Rights issues are securities that entitle its holders the right

-: تعريف حق اإلكتتاب:ًثانيا

to subscribe in the capital increase issued by the company

يمكن تعريف حق االكتتاب بأنه هو حق مساهمي الشركة في االكتتاب

and dedicated to its existing shareholders. Rights issues

بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص

can be listed and sold at the stock exchange. The number

 وتعتبر حقوق اإلكتتاب أوراق مالية قابلة لإلدراج والبيع،لمساهميها

of rights issues will be equal to the number of shares in the

 ويكون عدد حقوق اإلكتتاب مساوياً لعدد أسهم زيادة رأس.في البورصة
.المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خالل اإلكتتاب
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capital increase to be issued by the company to its existing
shareholders through the subscription process.
Third: Mechanism of Selling Rights Issues
 The selling of the rights issues shall be done
independently from the original share.
 Unless provided for otherwise in the QFMA Rules, rights
issues selling is subject to the same trading provisions
applied to shares.
 Rights selling period: shall be ten working days.
 Prohibition of selling bought rights:
Buying investors are not allowed to sell the purchased
rights during the selling period.
 It is not permissible for the brokerage firms members of

-: آلية بيع حقوق اإلكتتاب:ًثالثا
يتم بيع حقوق اإلكتتاب بصورة مستقلة عن السهم األصلي



.محل الزيادة
يخضع بيع حقوق االكتتاب لنفس األحكام المطبقة بشأن



.تداول األسهم وذلك بما ال يتعارض مع أحكام النظام
 تكون فترة بيع حقوق االكتتاب عشرة أيام:فترة بيع الحقوق


.عمل

:حظر بيع الحقوق المشتراة



ال يجوز إعادة بيع حقوق اإلكتتاب المشتراة خالل فترة البيع



.المنصوص عليها أعاله من قبل المستثمر المشتري لتلك الحقوق


QSE to accept the selling orders of their clients for the

كما ال يجوز لشركات الوساطة األعضاء في البورصة قبول

purchased rights during the same session or during the

إدخال أوامر بيع من عمالئهم للحقوق المشتراة أثناء ذات الجلسة

selling period in general, the Members in this case have

 ويكون على األعضاء في هذا الحالة،أوأثناء فترة البيع بصفة عامة

to adjust their systems automatically so as to prohibit the
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clients from selling the purchased rights through the

ضبط أنظمتهم آلياً بحيث تحظر قيام العميل ببيع الحقوق التي قام
.بشرائها من خالل ذات الشركة

same brokerage firm.
 The Market Operations and Control Department of QSE
will cancel any rights selling orders or trades that are
entered or executed in violation of the prohibition

 وستقوم إدارة عمليات السوق والمراقبة بالبورصة بإلغاء أوامر بيع

instructions mentioned above. Cancelations of trades will

الحقوق المشتراة أوالصفقات التي تتم بالمخالفة لتعليمات الحظر

be reported to QFMA and the violating party shall

 على أن، مع إبالغ الهيئة بالصفقات التي يتم إلغاؤها،المذكورة أعاله

compensate the injured party when deemed necessary.

يتحمل الطرف المخالف مسئولية تعويض الطرف المتضرر (الطرف
.حسن النية) إذا اقتضى األمر ذلك

 Ownership limits according to the company's AoS:
shareholder who buys subscription rights which,
when added to the ownership of the shares

will

: نسبة التملك وفقاً للنظام األساسي للشركة

exceed the ownership limit stated in the Company's

في حالة قيام المساهم بشراء حقوق اكتتاب والتي عند إضافتها لملكيته

AoS, they will lose their rights of subscription

من األسهم تؤدي إلى تجاوزه نسبة التملك الواردة في النظام األساسي
. فإنه سيفقد حق اإلكتتاب بها،للشركة
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Fourth: Mechanism of Stock reference price calculation
(ex-right price)
After the company's Extraordinary General Assembly
Meeting approves the capital increase through new shares
with rights issue; and after obtaining the approvals of the
competent authorities on the Assembly decision; the

) آلية احتساب سعر السهم المرجعي (غير مُحمَّل بالحق:ًرابعا
بعد قيام الجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار موافقتها على
،زيادة رأس المال من خالل طرح أسهم جديدة بحقوق إكتتاب
 يتم تعديل،وصدور موافقات الجهات المختصة على قرار الجمعية

stock's reference price shall be adjusted on the first trading

سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق في أول يوم تداول له بعد

day (X-Right day) according to the following equation:

:تاريخ الحق وفقاً للمعادلة التالية

Stock's reference price (ex-rights) = {(existing shares *

سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = } )عدد األسهم المدرجة

closing "cum rights" price) + (new shares * subscription

 (عدد األسهم+ )قبل الزيادة * سعر اإلغالق يوم نهاية الحق

price)} /(total number of shares after increase).

 (إجمالي عدد األسهم بعد/ {)المطروحة لإلكتتاب * سعر اإلكتتاب
. )زيادة رأس المال

Fifth: Calculation of Rights' reference price
The Right's reference price will be calculated on a daily

 آلية احتساب سعر حق اإلكتتاب المرجعي:ًخامسا

basis after the end of the selling session. The new

يتم احتساب سعر حق االكتتاب المرجعي بشكل يومي بعد انتهاء

calculated price will be the right's reference price for the

 ليكون هو،جلسة البيع بغض النظر عن سعر اإلغالق الفعلي للحق

following day's selling session regardless of the actual

 ويتم ذلك وفقاً للمعادلة،السعر المرجعي لغايات تداول اليوم التالي

closing price. Pricing equation is as follows:

:التالية
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(Right's reference price = Stock's closing price minus the
subscription price).
Sixth: Calculation of right's price limits
QSE will also calculate the daily price limits for the rights
according to the following equation:
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سعر الحق المرجعي = سعر إغالق السهم مطروحاً منه سعر
.االكتتاب
 آلية احتساب الحدود السعرية للحق:ًسادسا
ًكما ستقوم بورصة قطر باحتساب الحدود السعرية اليومية للحق وفقا
:للمعادلة التالية

Daily right’s price limits = {(Right's reference price at

الحدود السعرية اليومية للحق= {(سعر الحق المرجعي عند
closing plus or minus the allowed change in the مخصوماً منه قيمة تغير سعر السهم/اإلغالق مضافاً إليه
Stock's price value) / (Right's reference price at }1 – ) (سعر الحق المرجعي عند اإلغالق/ )المسموح بها
.%100 مضروباً في



Price limits are calculated on a daily basis after the

يتم احتساب الحدود السعرية للحق بصفة يومية بعد إغالق



closing of the selling session, to update the trading

 ويتم تحديث نظام التداول بها قبل بدء جلسة بيع،جلسة البيع

system before the start of the selling session of the

 علماً بأن أقل نسبة حدود سعرية لبيع الحقوق هي،اليوم التالي

following day, noting that the lowest percentage of the

.ً صعوداً أو هبوطا%1 نسبة

closing) – 1} multiplied by 100%.


right's price limit shall be 1% up or down.

