إشعــار الســوق (Market Notice )003

قواعد عالقات املستثمرين جلهات اإلصدار
التاريخ:

04/02/2019

Date:

قواعد عالقات املستثمرين-:
كجزء من التزام بورصة قطر بإجياد قنوات التواصل الفعلي باملساهمني وحتسني وتشجيع التواصل املستمر
بني الشركات املدرجة يف البورصة من جهة ،وبني جمتمع املستثمرين من جهة أخرى ،ستقوم بورصة قطر
بإدخال جمموعة من املتطلبات اليت متثل احلد األدنى ملمارسات عالقات املستثمرين ،وذلك حتت مسمى
"قواعد عالقات املستثمرين" ،واليت ستدخل حيز التطبيق اعتباراً من  01أكتوبر . 2019
وتتكون قواعد عالقات املستثمرين من عدد من األحكام األساسية اليت ستكون جزءاً من قواعد التعامل يف
بورصة قطر ،وذلك من خالل إضافة فصل جديد إىل الباب السادس من قواعد التعامل يف بورصة قطر حتت
عنوان (الفصل الثامن  :عالقات املستثمرين) (انظر امللحق األول) ،باإلضافة إىل املتطلبات اإللزامية
املنصوص عليها يف هذا اإلشعار.
وبشكل موجز ،ينبغي على كل شركة مدرجة (جهة اإلصدار) يف بورصة قطر ،الوفاء باملتطلبات التالية
اعتباراً من  01أكتوبر : 2019
( )1تعيني مسؤول عالقات مستثمرين للشركة.
( )2إنشاء قسم خاص بعالقات املستثمرين على موقعها االلكرتوني على شبكة االنرتنت.
( )3نشر عرض تقدميي للمستثمرين ،وعقد مؤمتر واحد عرب اهلاتف  Conference Callعلى
األقل الطالع املستثمرين على تقارير وأداء الشركة ،وذلك بعد نشر الشركة كل تقرير من
تقاريرها السنوية و نصف السنوية و الربعية.
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مسؤول عالقات املستثمرين-:
تنص املادة رقم ( )6.8.5من قواعد التعامل يف بورصة قطر (أنظر امللحق األول) من هذا اإلشعار على وجوب
قيام جهة اإلصدار بتعيني مسؤول لعالقات املستثمرين لإلشراف على أنشطة عالقات املستثمرين فيها.
ووفقاً حلكم املادة ( )6.8.5من قواعد التعامل يف بورصة قطر ،جيب أن يكون لدى مسؤول عالقات
املستثمرين املؤهالت واخلربات املناسبة للقيام بهذا الدور.
وأن يكون لديه مؤهالً أكادميياً مناسباً وثالث سنوات ،على األقل ،من اخلربة العملية يف جمال عالقات
املستثمرين ،أو العالقات العامة ،أو املالية ،أو إدارة األعمال ،أو الشؤون القانونية ،أو احملاسبة ،أو أية خربات
مماثلة.
وطبقاً حلكم املادة ( )6.8.6من قواعد التعامل يف بورصة قطر تلتزم جهة اإلصدار بتزويد البورصة
مبعلومات االتصال اخلاصة مبسؤول عالقات املستثمرين مبجرد تعيينه أو استبداله ،أو أي تعديل يطرأ على
هذه املعلومات.

املوقع االلكرتوني جلهة االصدار-:
مبوجب املادة رقم  6.8.2من قواعد التعامل يف بورصة قطر ،يتعني على جهة االصدار أن تقوم بإنشاء قسم
خاص بعالقات املستثمرين على موقعها االلكرتوني ،يتم صيانته وحتديثه بشكل دائم ،حبيث يتم خالله نشر
مجيع املعلومات اليت ميكن اتاحتها للمستثمرين ملساعدتهم على اختاذ قرارات استثمارية مدروسة فيما
خيص األوراق املالية جلهة اإلصدار ،ويشمل ذلك املعلومات اليت ختضع اللتزامات اإلفصاح الفورية
والدورية من قبل جهة االصدار ،مبوجب قواعد التعامل يف بورصة قطر ،شريطة أن تكون هذه املعلومات قد
أرسلت إىل البورصة ونشرت من قبلها.
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وباإلضافة إىل ذلك ،وإستناداً إىل حكم املادة رقم  6.8.3من قواعد التعامل يف بورصة قطر  ،فإنه جيب على
جهة االصدار نشر املعلومات التالية على قسم عالقات املستثمرين املخصص على موقعها االلكرتوني:
 األخبار :أخبار الشركة املنشورة يف البيانات الصحفية أو يف املنشورات أو التقارير أو نصوص املقابالتمع اإلدارة العليا ،شريطة أن تكون مثل هذه املعلومات اليت ختضع ملتطلبات اإلفصاح الفوري قد ارسلت
إىل بورصة قطر ونشرت من قبلها يف وقت سابق قبل نشرها وفقاً حلكم املادة  6.7.14من قواعد
التعامل يف بورصة قطر.
 األسعار :املعلومات املتعلقة بأسعار األوراق املالية جلهة االصدار يف الوقت املتزامن مع التوقيتاحلقيقي لشاشة األسعار بالبورصة (أو قريباً من هذا التوقيت) ،مبا يف ذلك البيانات التارخيية اليت
تغطي آخر أسعار وأحجام التداول ،وأعلى وأدنى سعر للسهم خالل فرتة سنة واحدة على األقل.
 املعلومات املالية :التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية ،اليت تغطي السنوات املالية الثالثاملاضية ،شريطة أن تكون مثل هذه املعلومات قد قدمت يف وقت سابق إىل البورصة ونشرت من قبلها.
 املعلومات عن الشركة :املعلومات املتعلقة بالشكل القانوني للشركة ،وتأسيسها ،وتارخيها،واسرتاتيجيتها ،والنقاط الرئيسية اليت تدفع املستثمرين لالستثمار بأسهمها (.)Equity Story
 املعلومات املتعلقة باملستثمرين :املعلومات املتعلقة باالجتماعات السنوية للجمعية العامة العاديةأو غري العادية ،وسياسة الشركة يف توزيع األرباح ،والتوزيعات التارخيية لألرباح ،والعروض
التقدميية املوجهة للمستثمرين ،واألخبار عن الشؤون التنظيمية للشركة.
 املعلومات اخلاصة باإلدارة :قائمة بأعضاء جملس اإلدارة ،واملديرين التنفيذيني ،وهيكل احلوكمةللشركة ،وتقارير احلوكمة ،وسياسات االفصاح املتعلقة مبلكيات اإلدارة يف أسهم الشركة.
 خدمات عالقات املستثمرين :معلومات االتصال ،ووسائل التواصل مع الشركة (على سبيل املثالمن خالل مناذج األسئلة ،وغري ذلك).
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مؤمترات املستثمرين عرب اهلاتف-:
بعد نشر الشركة كل تقرير من التقارير السنوية ونصف السنوية والربعية ،وخالل  5أيام عمل ،يتعني
على جهة االصدار ،نشر عرض تقدميي للمستثمرين ،وتنظيم مؤمتر واحد عرب اهلاتف على األقل يدعى
إليه املستثمرين ،عمالً حبكم املادة ( )6.8.7من قواعد التعامل يف بورصة قطر ،حبيث يرتأس املؤمتر أحد
كبار املسؤولني التنفيذيني يف الشركة  ،مثل الرئيس التنفيذي أو املدير املالي أو أي مسؤول تنفيذي آخر
وعلى النحو املشار إليه يف املادة ()6.8.7من ذات القواعد.

االمتثال واالنفاذ-:
ستدخل قواعد عالقات املستثمرين حيز التنفيذ اعتباراً من  01أكتوبر  ، 2019ومع عدم االخالل
مبسؤولية جهة اإلصدار ،ستكون البورصة مسؤولة عن متابعة امتثال جهة االصدار لقواعد عالقات
املستثمرين استناداً إىل البيانات اليت يتعني على جهة االصدار تقدميها إىل البورصة يف نهاية كل سنة
تقوميية ،وذلك باستخدام النموذج املعتمد يف امللحق الثاني من هذا اإلشعار.
وجتدر اإلشارة إىل أن قواعد عالقات املستثمرين ختضع للقواعد املنصوص عليها يف الباب الثامن من قواعد
التعامل يف بورصة قطر.

معلومات إرشادية إضافية-:
بهدف تقديم مزيد من الدعم جلهات االصدار يف جمال تطوير وظيفة عالقات املستثمرين لديها ،ستقوم
بورصة قطر بنشر معلومات ومالحظات إسرتشادية خاصة مبمارسات عالقات املستثمرين ،يتم حتديثها من
وقت آلخر ،متشياً مع أفضل ممارسات عالقات املستثمرين وتطورها عرب الزمن .وتشجع بورصة قطر جهات
االصدار ومسؤولي عالقات املستثمرين على وجه اخلصوص بالرجوع إىل هذه املعلومات واملالحظات
االسرتشادية ومتابعتها بصورة منتظمة ،وتوجيه أي أسئلة أو استفسارات إىل إدارة اإلدراج يف بورصة قطر،
وذلك للحصول على املساعدة أو الرد املناسب .
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امللحق األول :
( الفصل الثامن من الباب السادس من قواعد التعامل
يف بورصة قطر)
عالقات املستثمرين
 6.8.1مع عدم اإلخالل بإلتزامات جهة االصدار بتقديم املعلومات إىل البورصة وفقاً ألحكام الفصل السابق ،
فإنه جيب عليها إتاحة هذه املعلومات للمستثمر بهدف مساعدته على اختاذ قرارات استثمارية مدروسة
فيما يتعلق باألوراق املالية اخلاصة جبهة االصدار.

 6.8.2جيب على جهة االصدار إنشاء قسم خاص بعالقات املستثمرين على موقعها االلكرتوني على شبكة
االنرتنت  ،ويتم صيانته وحتديثه بشكل دائم  ،وينشر من خالله كافة املعلومات اليت ختضع اللتزامات
اإلفصاح الفورية  ،والدورية من قبل جهة االصدار ،ويشرتط أن تكون هذه املعلومات قد أرسلت إىل
البورصة  ،ومت نشرها على موقعها االلكرتوني  ،وفقاً حلكم املادة  6.7.14من هذه القواعد  ،وأن يكون
النشر باللغتني العربية واإلجنليزية ،ويف نفس التوقيت.
 6.8.3جيوز للبورصة ،حتديد متطلبات إضافية متثل احلد األدنى فيما يتعلق باملعلومات اليت جيب توفريها
على القسم اخلاص بعالقات املستثمرين يف املوقع اإللكرتوني جلهة االصدار ،حبيث يتم نشر تلك
املتطلبات من خالل إشعار السوق.

 6.8.4تعترب التزامات اإلفصاح املفروضة على جهة اإلصدار ،املنصوص عليها يف الباب السادس ،مبثابة
متطلبات إضافية ألية متطلبات إفصاح قد حتددها اهليئة ،وال يعفي االمتثال هلذه القواعد جهة
اإلصدار من واجب االمتثال ملتطلبات اإلفصاح الصادرة عن اهليئة.

 6.8.5جيب على جهة اإلصدار تعيني مسؤول عالقات املستثمرين ،يتوىل املسؤولية الكاملة عن مجيع املسائل
املتعلقة بعالقات املستثمرين ،ويكون هو الناطق باسم جهة اإلصدار بهذا الشأن.
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كما جيب أن يتمتع مسؤول عالقات املستثمرين باملؤهالت واخلربات املناسبة اليت متكنه من االضطالع
بواجباته  ،على النحو املبني يف إشعار السوق.

 6.8.6تلتزم جهة اإلصدار بتزويد البورصة مبعلومات االتصال اخلاصة مبسؤول عالقات املستثمرين مبجرد
تعيينه أو استبداله ،أو أي تعديل يطرأ على هذه املعلومات.

 6.8.7جيب على جهة اإلصدار نشر عرض تقدميي ،وعقد مؤمتر واحد عرب اهلاتف على األقل ،وذلك بعد نشر
جهة اإلصدار كل تقرير من تقاريرها السنوية ،أو نصف السنوية ،أو الربعية ،يدعى إليه املستثمرين
ملناقشة األرباح ،ونتائج األعمال  ،واألحداث اجلوهرية األخرى جلهة اإلصدار ،وجيب أن يكون املؤمتر
برئاسة الرئيس التنفيذي ،أو املدير املالي ،أو أي مسؤول تنفيذي آخر من اإلدارة التنفيذية جلهة
اإلصدار.
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امللحق الثاني
بيان جهة اإلصدار
جيب أن تستخدم اجلهة املصدرة هذا النموذج للمصادقة على االمتثال للفصل الثامن من الباب السادس من
قواعد التعامل يف بورصة قطر واشعار السوق رقم) (2019/3خالل الفرتة اليت يشملها التقرير.
اسم جهة االصدار
اسم مسؤول عالقات املستثمرين
رقم هاتف مسؤول عالقات
املستثمرين
الربيد االلكرتوني ملسؤول
عالقات املستثمرين
الفرتة اليت يشملها التقرير
تقر جهة اإلصدار بأنها اطلعت ،وهي على دراية تامة ،على الشروط املنصوص عليها يف مجيع مواد الفصل
الثامن من الباب السادس من قواعد التعامل يف بورصة قطر ،وإشعار السوق رقم ) .(2019/3وتؤكد جهة
اإلصدار بأنها خالل الفرتة املذكورة أعاله قد قامت باملسائل التالية:
أ) إنشاء القسم املخصص ألغراض عالقات املستثمرين على موقعها االلكرتوني على شبكة االنرتنت.
ب) نشر مجيع املعلومات املشار إليها يف املادة  6.8.1من قواعد التعامل يف بورصة قطر ،ويف إشعار السوق
رقم) ،(2019/3وجعلها متاحة للجمهور يف القسم اخلاص بعالقات املستثمرين على موقعها
االلكرتوني على شبكة االنرتنت.
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باإلشارة إىل املادة  6.8.7من قواعد التعامل يف بورصة قطر ،تؤكد جهة االصدار على قيامها بنشر عروض
تقدميية ،وعقد مؤمترات للمستثمرين عرب اهلاتف ،وذلك بعد نشر التقارير املالية السنوية ونصف السنوية
والربعية ،وعلى النحو التالي:
التاريخ

اسم ومسمى رئيس املؤمتر اهلاتفي

العرض التقدميي ربع السنوي نـُشر بتاريخ:
مؤمتر املستثمرين اهلاتفي ربع السنوي عـُقد
بتاريخ:
العرض التقدميي نصف السنوي نـُشر بتاريخ:
مؤمتر املستثمرين اهلاتفي نصف السنوي عـُقد
بتاريخ:
العرض التقدميي ربع السنوي نـُشر بتاريخ:
مؤمتر املستثمرين اهلاتفي ربع السنوي عـُقد
بتاريخ:
العرض التقدميي السنوي نـُشر بتاريخ:
مؤمتر املستثمرين اهلاتفي السنوي عـُقد بتاريخ:

تتعهد اجلهة املصدرة بإبالغ البورصة فورا عندما يتم استبدال مسؤول عالقات املستثمرين فيها.
وقع هذا البيان نيابة عن اجلهة املصدرة من قبل:
اسم الشخص املخول بالتوقيع عن اجلهة املصدرة
املسمى الوظيفي للشخص املخول بالتوقيع
التوقيع
التاريخ

جيب ارسال بيان اجلهة املصدرة  ،قبل أو بتاريخ  31ديسمرب  ، 2019وأي مراسالت أخرى  ،يف هذا الشأن ،
إىل كل من -:
عنوان املراسلة

اجلهة

()companynews@qe.qa
Tel : +974-44333701

إدارة اإلدراج يف بورصة قطر
( ونسخة "  "CCإىل ) إدارة احلوكمة واالفصاح بهيئة قطر
لألسواق املالية
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