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Introduction

The DIFC listing regime

The Dubai Financial Services Authority (DFSA) is the
independent regulator of financial and ancillary services
conducted in or from the Dubai International Financial
Centre (DIFC). The DFSA’s regulatory mandate covers assets
management, banking and credit services, securities, collective
investment funds, custody and trust services, commodities
futures trading, Islamic finance, insurance, an international
equities exchange and an international commodities
derivatives exchange.

and, when applicable, the commercial laws of England and
Wales.

The DIFC is an autonomous financial free-zone operating on
its own unique three-fold legal system consisting of its own
legislation, the laws that parties have freely chosen to apply

The DFSA administers all applications for admittance to the List.
Any issuer that wishes to have its securities admitted to trading
on a DIFC exchange must first seek admission to the List.

The DFSA also maintains the Official List of Securities (List).
In this role, the DFSA is a securities regulator, focused on
companies which issue securities traded in the DIFC. By
making and enforcing the Markets Rules, we aim to protect
investors and foster appropriate standards of transparency,
conduct, shareholder rights and due diligence.

The DFSA’s listing regime offers a balanced approach to regulation with laws and
practices aligned to international standards. It provides companies and investors alike
with appropriate standards of transparency and market conduct while at the same time
it supports a market approach to valuation.
Generating and capturing investor demand
From a capital markets perspective, the DFSA’s Listing Regime
allows a company to:
• Raise sufficient proceeds for itself and/or selling
shareholders;
• Optimise the price at which shares are sold (this is
important for the selling shareholders and to minimise the
dilution effect of new money being raised); and
• Provide for a strong shareholder base for its future
development.
In addition, existing shareholders may retain up to 75% of
their original holding going forward.
Offerings and listings of securities - is a prospectus
required?
When a company offers securities to the public in or from the
DIFC or admits securities to trading on an exchange in the
DIFC a prospectus must be prepared and submitted to the
DFSA for approval prior to publication. There are a limited
number of situations where the requirement to publish an
approved prospectus does not apply.
Prospectus liability
The company directors are required to state in the
prospectus that they accept responsibility for the information
contained in it and that there are no other facts, the omission
of which, would make the prospectus or any statement
therein inaccurate, misleading or deceptive. Responsibility
for the prospectus carries with it liability for the company, its
directors and others.

should be undertaken by the company and its advisers for
the purpose of providing investors with accurate information
on the company. The due diligence exercise will also include
a specific verification exercise in which steps are taken to
confirm material factual statements in the prospectus.
Sponsors
The sponsor plays a key role in the listing process and is the
person primarily responsible for liaising with the DFSA. It has
specific responsibilities under the Market Rules. The role of
the sponsor is to guide the issuer on the application of the
Listing Rules and conduct reasonable due diligence to be able
to make the sponsor’s declaration.
Legislation
Markets Law 2012 - The primary legislation in the DIFC
governing the offering and listing of securities.
Markets Rules - The Markets Rules require that a prospectus
issued in connection with a public offering of securities in
the DIFC or admitting securities to trading on an exchange
must comply with content requirements and must be filed
and approved by the DFSA. The Markets Rules also contain
requirements relating to corporate governance, market
disclosure, and the Listing Rules.
Guidance
Details of guidance relating to specific listing matters, together
with the latest versions of the DFSA laws and regulation, is
available on the DFSA website, www.dfsa.ae

Due diligence
The accuracy and completeness of the prospectus are
critical. As a consequence, a comprehensive investigation
of the company’s business, financial position and prospects,
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Securities

Specific listing considerations

There are many types of securities, both traditional and innovative, through which your
company can raise capital and seek a listing in the DIFC. There are very significant
differences in their characteristics and related listing requirements.

An offering and listing presents a complex range of alternatives, each with associated
planning issues and costs, to consider.
The DFSA may consider a lower percentage public free
float requirement if it considers that the market will operate
properly.
Independence of controlling shareholders
Potential investors may be influenced, negatively or positively,
by the presence of a controlling shareholder. That said, the
DFSA must be satisfied that the company can carry on its
business independently of its controlling shareholder once it
is listed. Where the degree of dependence on the controlling
shareholder is excessive, this may give rise to concerns as
to suitability for listing. When considering independence
issues, the DFSA will generally take into account a company’s
independence in respect of how it manages its financial,
operational and managerial activities.

Shares and debentures or bonds
Shares and sukuks are the most common types of securities
listed in the DIFC. Shares are equity securities which are
commonly bought and sold by the investment community,
from global institutions to retail investors. A debenture, note
or bond is an instrument usually backed only by the general
credit of a company, and not secured by specific property.
Islamic securities
Islamic securities are financial instruments and contractual
obligations that are designed, developed and issued in full
compliance with Shari’a precepts. The spectrum of Islamic
securities may be as broad as conventional investment
products. Essentially, you may list Islamic equities, sukuk, funds,
Real Estate Investment Trusts (REITs), Exchange Traded Funds
(ETFs) and structured products.
Depositary receipts
Depositary receipts are tradeable certificates representing
shares of companies and issued by a bank acting as a
depositary for the shares. They usually have all the rights and
privileges of the underlying shares, being fully exchangeable
into them. They are designed to make it possible for
companies to raise capital on the international markets with
securities that can be traded more easily than the underlying
shares. They are generally bought by institutional investors and
can be traded on most of the larger global stock exchanges.
Equity and debt linked instruments
These instruments include convertible securities, warrants,
options and other hybrid instruments.
Structured products
Listed structured products are issued by financial institutions
and are listed as full tradeable securities in the DIFC. They
are flexible tools offering leveraged or protected exposure to
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a wide range of underlying securities such as equities, indices,
currencies and commodities. Structured Products are typically
issued as ‘certificates’ and there are various types depending
on how the products track the underlying and what levels of
protection are offered.
Funds
Funds may list on an exchange in the DIFC but will need to
comply with the DFSA funds regime as well as its Markets
Rules.
Exchange trade funds
ETFs are open-ended index tracking investment funds listed
and traded on exchanges like shares. They allow investors to
gain exposure to a diverse range of assets and offer simple
and efficient access to developed and emerging markets,
broad and sector indices. Most ETFs track an index, such as
the S&P 500 or the FTSE 100. By trading a single share, users
can effectively gain access to an entire index without the
burden of investing in each of the constituent stocks making
ETFs a highly efficient and cost effective investment tool.
An ETF holds assets such as shares, commodities or bonds.
Exchange trade commodities (ETCs)
ETCs are an investment vehicle that tracks the performance
of an underlying commodity or basket of commodities. Similar
to ETFs, ETCs are listed on an exchange and are traded and
settled exactly like shares.
A real estate investment trust
A REIT is a company that owns and manages property on
behalf of shareholders. A REIT can contain commercial and/
or residential property. REITs provide a way for investors
to access property assets without having to buy property
directly.

Financial track record
The prospectus should contain audited financial statements
covering the latest 3 years (or a shorter period acceptable
to the DFSA). If the latest audited financial statements are
more than 9 months old, the prospectus must contain interim
financial information covering at least the first 6 months of the
current financial year which may be unaudited.
The board
A listed company needs to satisfy corporate governance
requirements. Corporate governance principles are set out in
the Market Rules and a company is required to comply with
these principles, or explain why it has not, in the prospectus.
It is typically necessary to appoint new members and to form
new committees.
Financial systems and controls
The market expects companies to have proper financial
controls in place. The DFSA requires the sponsor to provide
written confirmation of the adequacy of a company’s financial
controls. Companies contemplating a listing will, therefore,
need to ensure that they have financial reporting systems in
place to ensure a flow of accurate and timely information.
Market capitalisation
Minimum:
• Shares - $10 million
• Debt - $2 million
• All other securities – no minimum.
Free float
In order to obtain a listing in the DIFC, at least 25% of the
company’s shares must, by the time of their admission to the
List and continuously thereafter, be held by ‘the public’. This is
to ensure that there are sufficient smaller and non companyrelated shareholders for the market in the shares to operate
properly – that is, for there to be sufficient liquidity in the shares.

Conflicts of interest
When a controlling shareholder or a director of a company
has an interest in a business which is likely to compete directly
or indirectly with the company, the interest must be disclosed
in the prospectus. In addition, the company must ensure that
it has adequate systems and controls in place which eliminate
or manage such conflicts of interest prior to listing and once
listed.
Foreign ownership restrictions
The DFSA imposes no share ownership restrictions on
companies wishing to list in the DIFC. However, a company
which lists on an exchange within the DIFC may be subject to
ownership restrictions in its country of incorporation.
Use of proceeds
If acompany is raising new capital, the use of proceeds
should be clearly articulated and in line with its strategy. In
many cases, the proceeds will be used to either pay down
debt, fund capital investment or provide working capital for
expansion.
Dual or secondary listings
In order to obtain a secondary listing in the DIFC, a company
must have its primary listing in another jurisdiction. Generally,
a company seeking a secondary listing is subject to the same
Market Rules in respect of eligibility and continuing obligations,
except as waived or modified by the DIFC and in some
circumstances there may be no requirement to publish a full
prospectus.
Stabilisation and over-allotments
A stabilisation manager may be appointed to stabilise the
price of shares after listing by undertaking price stabilisation
activities such as purchasing shares in the secondary market
to stabilise the share price, and exercising any over-allotment
option.
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Continuing obligations

Typical listing timeline and documentation

Once the Initial Public Offering (IPO) has occurred, your company is likely to be under much
greater public scrutiny than before, with demands to produce more detailed information on
a regular basis. This could strain your company’s reporting systems and controls.

Organisations generally begin their preparations for becoming public companies well before
they launch the IPO process. A typical DFSA IPO process may take 2 to 3 months. Advanced
preparation is a key success factor that allows for a smooth and efficient execution process.
Prospectus review and approval
An admission of securities to the List and to trading on an
exchange requires the production of a prospectus approved
by the DFSA. Although final confirmation of a company’s
eligibility can only be given once the prospectus has been
approved, the DFSA will generally try to resolve any major
eligibility issues prior to starting its review of a company’s
prospectus. This review involves an iterative process of
reviewing and commenting on drafts of the prospectus until
the DFSA is satisfied that that all applicable rules have been
complied with. The number of drafts necessary to reach this
point will depend on the complexity of the issues and the
quality of the submissions.

Listing and admission to trading on an exchange
Access to trading on an exchange is a two stage process: first
it is necessary for the DFSA to admit the company’s securities
to the Official List of Securities of the DFSA, commonly
known as the List, and then for the exchange to admit those
securities to trading on its market.
In order to obtain admission to the List, a company must meet
the requirements of the Markets Rules and have published an
approved prospectus. In order to be admitted to trading on
an exchange, in addition to obtaining admission to the List, a
company must comply with the exchange’s own regulations.

Process and documentation
The timeline below illustrates the DFSA three stage process for an IPO. Each stage of the process requires the applicant (or its
sponsor or agent) to submit relevant documentation to the DFSA for review and approval. A list of these documents can be
found on the DFSA website.

1. Prospectus review
• 1 to 2 months
• Draft prospectus

General obligation of disclosure
The principle disclosure obligation for listed companies is to
publish any ‘inside information’ that directly concerns it.
Selective disclosure of inside information, without an
announcement, is generally not permissible.
A company may also be subject to various other rules on the
control and management of inside information.
Related party transactions
Related party transactions are transactions between a listed
company and a related party such as current or recent
directors or senior management of the company. Generally,
such proposed transactions must be announced and approved
by shareholders at a general meeting.
Dealing by restricted persons
Directors and senior management of a listed company are
prohibited from dealing in the company’s securities during a
close period except in specified circumstances set out in the
Market Rules.
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Periodic reporting
A listed company will be required to publish annual and semiannual reports including consolidated financial information for
the relevant period, together with an accompanying review
of the company’s business for that period, within 4 months
and 2 months respectively of the end of the relevant financial
period. The annual financial information must be audited. The
semi-annual financial information need not be audited. The
reports are also required to include responsibility statements
from management of the company.

2. Prospectus approval
• 20 business days
• Prospectus documentation

3. Listing approval
• 5 business days
• Listing documentation

Fast-track process
A fast-track process is available for certain securities, which are standardised in nature, where we would anticipate a much shorter
timeline.
Joining the market
Responsibility for the approval of the prospectuses and admission of companies to the List lies with the DFSA. The relevant
exchange is responsible for the admission to trading of companies to their market.

DFSA admits securities to the List

Exchange admits securities to trading

Listing notice issued to the market

Trading notice issued to the market

Further fund raisings and transactions
Further issues of shares of 10% or more of the company’s
share capital will generally require the publications of an
approved prospectus. Substantial acquisitions and disposals
may require shareholder approval.
Free float
An applicant is required to ensure that at least 25% of its
shares are at all times in public hands.
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Appendix - key considerations for a DIFC listing
A company’s decision to launch an IPO must be based on a realistic assessment of its business,
its management resources, its stage of development and its prospects.
This Appendix identifies a number of questions covering a variety of potential areas which
should be resolved at as early a stage as possible on the route to a listing. By identifying major
hurdles at the earliest opportunity, appropriate resources can be allocated to addressing those
areas to prevent additional costs being incurred and to avoid delays in the listing process.
Broker and
underwriter
Global
co-ordinator

Lawyers

Industry
experts

Sponsor

Reporting
accountants

The Company

Investment story
During the listing process you will need to convince the
investment community banks, investors and stock exchange
regulators that your company has a coherent strategy with
well thought out reasons for considering an offering. An early
appraisal of what aspects of your company’s operations will be
attractive to investors and of how an offering will benefit the
business will save time and expense later in the process.

11. Are the reasons for pursuing an offering clear?

1. Are your company’s competitive advantages sustainable in
the long-term?

Audited financial track record
Potential investors will look at the historical record of your
company’s business to make an assessment of how the
business might develop. They will be most encouraged by a
trend over several years of rising profits and cash inflows, with
good reasons for any acquisitions and disposals. You will also
want to think carefully about the ways in which to explain any
problems in the track record.

2. Do opportunities exist for your company to further exploit
its competitive advantages?
3. Are there issues facing the industry and markets in which
your company operates creating uncertainty in relation to
future growth?
4. Does your company need restructuring prior to the
offering?
5. Is your company faced by claims or exposures resulting
from operations?
6. Are key relationships with customers likely to change as a
result of an IPO?
7. Are key relationships with suppliers likely to change as a
result of an IPO?
8. Are there interests and relationships with related parties
which could affect an offering?
9. What are your company’s acquisition or disposal plans?
10. What are the proceeds of the offer to be used for?
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PR
consultants

12. Have alternatives to an IPO been considered?
13. Can sufficient interest in your company’s securities be
generated in the domestic market place, either by a full
listing or on a secondary market?
14. What options exist to market the securities to
international investors?

15. Does your company have a record of sustained growth
over a 3 year period? Is the growth forecast to continue?

21. Has there been any adverse publicity during the track
record period which might deter a potential purchaser of
shares?
22. If your company has made any acquisitions during the last
three years, have they been successful?
23. If your company has made any disposals during the last 3
years, were there good reasons for those disposals?
24. Will your company’s balance sheet position after the
offering be strong enough to support current plans?
25. Does your company depend on any significant assets or
liabilities which are not recorded in the balance sheet?
26. Is the current financial year end the most appropriate?
27. Will the securities be able to be sold on the financial
record as historically reported?
Board of directors and management team
As well as looking at the financial record, the investment
community will be interested in the reputation and experience
of the senior management team. A certain level of continuity
of management will be regarded as important by investors. In
addition, the management team must be able to survive the
rigours of the offering process, at the same time not neglecting
the running of the business. Investors will also wish to see the
management advised by independent and experienced nonexecutive directors.
28. Has the current management team been in place
throughout the last 3 years?
29. Is your company dependent on key members of the
management team?
30. Are changes to the management team envisaged?
31. Does the management team have a full range of and
sufficient depth of experience?
32. Does the management team have any conflicts as a result
of their private interests?
33. Are there any interests which may conflict between the
objectives of the management team and of the existing
shareholders?
34. Could the commitment of the management team to
the offering process have a significant impact on your
company’s operations?
35. What are the current arrangements for remunerating
management and are these likely to change after the offer?

16. Are the margins achieved by your company sustainable?

36. To what extent will management incentives, such as share
option schemes, be in place?

17. Are these margins comparable with those of competitors?

37. How will investors view such management incentives?

18. How are the results affected by external business cycles?

38. Is the structure of the Board appropriate for a quoted
company?

19. What are the unusual items affecting the results in the last
3 years?
20. Has your company’s financial statements during the last
3 years been audited and have the auditors reported
without qualification?

39. To what extent are non-executive directors already
involved in your company?
40. What useful experience might new non-executive
directors bring to your company?

Financial prospects
As well as being able to explain the history of your company,
the present financial position of your company should be
satisfactory and the ability to keep pace with future working
capital requirements should be understood. Shortfalls in
working capital after the offering are likely to cause much
adverse publicity, as well as operational problems. Careful
review of the business requirements and consideration of the
need for banking facilities before the offering can avoid any
such future shortfalls.
41. Are there uncertainties over your company’s ability to
generate cash in the future?
42. Will your company’s cash requirements be met by the
proceeds of the offering and banking facilities?
43. Does your company have established procedures for
producing budgets and forecasts?
44. What are the procedures for reporting and reviewing
performance against budget?
45. Does your company have a good history of meeting its
forecasts?
Systems and controls
Once a company is listed, you are likely to be under much
greater public scrutiny than before with demands to produce
more detailed information on a regular basis. This could strain
your company’s present reporting systems. Weaknesses in the
business reporting systems could cause public embarrassment
as well as headaches for management.
46. Do the existing systems support regular management
reporting?
47. Is there sufficient time to make changes to systems prior
to the offering, and test these fully?
48. Should computer hardware and software be upgraded
and is additional staff training required?
49. Will your company be able to meet public expectations as
to the speed of publication of information?
Accounting policies
Potential investors will review your company’s accounting
policies, contrasting them with other public companies in your
company’s industry sector. A public offering provides an ideal
opportunity to review accounting policies, to compare them
with industry ‘best practice’ and to change them where it is felt
necessary.
50. Are your company’s accounting policies appropriate for
a public company and will they be understood by the
investing community?
51. Are your company’s policies in line with best practice in
your industry sector?
52. What is the impact of recent accounting standard changes
on your company’s previously published results and
financial position?
53. What is the likely impact of potential accounting standard
changes on your company’s results and financial position?
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Managing the timetable
Any listing process needs careful planning and will take up
significant management time. Most sponsors will require
a process of due diligence review before the public
documentation is prepared. A strong team of advisers
will help the process run smoothly; they should have your
company’s best interests in mind and make its public offering
a priority.
54. What is the timetable for the listing? Is this achievable given
the resources available and operational commitments?
55. Does the timetable allow for any due diligence review, its
consequences and time spent liaising between different
advisers and countries, if relevant?
56. Is the timetable consistent with the regulators and stock
exchange regulations and your company’s financial period?
57. What are the external factors in the market that could
affect the timetable?
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58. Has your company finalised the appointment of its:
• Advisers?
• Sponsors?
• Global co-ordinators?
• Brokers or underwriters?
• Legal advisers?
• Auditors and reporting accountants?
• Industry experts?
• PR consultants?
59. Do these advisers have sufficient knowledge and
experience of similar businesses making public offerings?

• كفالء؟

.ومينحوا الأولوية للطرح العام لها

• من�سقني عامليني؟

 ما هو اجلدول الزمني املخ�ص�ص للإدراج؟ هل ذلك اجلدول الزمني.54
قابل التحقيق يف ظل املوارد املتوفرة وااللتزامات الت�شغيلية؟

• و�سطاء و�ضامنني؟
• م�ست�شارون قانونيون؟
• مدققي احل�سابات واملحا�سبني الذين يعدون التقارير؟
• خرباء يف املجال؟
• م�ست�شاري العالقات العامة؟
 هل ميلك ه�ؤالء امل�ست�شارون معرفة وخربة كافيتني يف �رشكات �شبيهة.59
�أجرت طرح ًا عاماً؟

 هل ي�سمح اجلدول الزمني ب�إجراء مراجعة لعمليات ا�ستق�صاء احلقائق.55
والنتائج املرتتبة عليها والوقت الذي ي�ستغرقه التوا�صل ما بني عدة
 �إن تطلبت احلالة ذلك؟،م�ست�شارين ودول خمتلفة
 هل يتفق اجلدول الزمني مع املنظمني ومع �أنظمة بور�صات الأ�سهم.56
والفرتة املالية ل�رشكتك؟
 ما هي العنا�رص اخلارجية يف ال�سوق التي ميكن �أن ت�ؤثر على اجلدول.57
الزمني؟
:  هل �أمتت �رشكتك تعيني.58
• م�ست�شارين؟
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ملحق  -اعتبارات رئيسية لإلدراج في مركز دبي المالي العالمي
يجب �أن ي�ستند قرار ال�شركة بالقيام بطرح عام �أويل �إىل تقييم حقيقي لعملها وموارد �إدارتها ومرحلة تطورها وتوقعاتها
امل�ستقبلية.
يحدد امللحق عددا من الأ�سئلة التي تغطي جمموعة خمتلفة من النواحي املمكنة التي يجب حلها مبكر ًا قدر الإمكان
يف الطريق �إىل الإدراج .بتحديد العقبات الرئي�سية مبكر ًا قدر الإمكان ،ميكن تخ�صي�ص املوارد املنا�سبة للتعامل مع
تلك النواحي لتجنب تكبد تكاليف �إ�ضافية ولتجنب الت�أخري يف �إجراءات الإدراج.

من�سقني
عامليني

و�سطاء و
�ضامنني

جمل�س الإدارة وفريق الإدارة

كفالء

الشركة

ق�صة اال�ستثمار

خالل �إجراءات الإدراج يلزمك اقناع م�صارف جمتمع اال�ستثمار وامل�ستثمرين
ومنظمي بور�صات الأ�سهم ب�أن �رشكتك متلك ا�سرتاتيجية مرتابطة و�أ�سباب
مت التفكري بها بعمق قبل التو�صل لقرار القيام بالطرح� .إن التقدير املبكر
للنواحي املختلفة لعمليات �رشكتك �سيكون جذاب ًا للم�ستثمرين ومفيداً
ملعرفة كيف �سيكون الطرح مفيداً للعمل ،الأمر الذي �سيعمل على توفري
الوقت والنفقات يف مرحلة الحقة من الإجراءات.
 .1هل املزايا التناف�سية ل�رشكتك م�ستدامة على املدى الطويل؟
 .2هل توجد لدى �رشكتك فر�ص ال�ستغالل مزاياها التناف�سية �أكرث؟
 .3هل هناك م�شاكل تواجه املجال والأ�سواق التي تعمل فيها �رشكتك مما
قد يخلق �شكوك ًا حول منوها امل�ستقبلي؟
 .4هل �رشكتك بحاجة اىل �إعادة هيكلة قبل الطرح؟
 .5هل تواجه �رشكتك مطالبات �أو غرامات مالية حمتملة ناجتة عن
العمليات؟
 .6هل من املحتمل �أن تتغري العالقات الرئي�سية مع العمالء نتيجة للطرح
العام؟
 .7هل من املحتمل �أن تتغري العالقات الرئي�سية مع املوردين نتيجة
للطرح العام؟
 .8هل هناك م�صالح وعالقات مع �أطراف مرتبطة من املمكن �أن ت�ؤثر
على الطرح؟
 .9ما هي خطط �رشكتك فيما يخ�ص احليازة �أو الت�رصف؟
 .10ما الغر�ض الذي �سيتم ا�ستخدام عوائد الطرح لأجله؟
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 .27هل �ستكون الأوراق املالية قادرة على البيع يف ال�سجل املايل ح�سبما
ورد تاريخياً؟

املحامون

خرباء يف
املجال
م�ست�شاري
العالقات
العامة

 .21هل كان هناك �أي دعاية �سلبية خالل فرتة م�سجلة يف من �ش�أنها �أن
تردع م�شرت حمتمل للأ�سهم؟
 .22هل قامت �رشكتك ب�أي عمليات ا�ستحواذ خالل ال�سنوات الثالث
املا�ضية ،وهل كانت ناجحة؟
 .23اذا قامت �رشكتك ب�أية �أعمال ت�رصف باملمتلكات خالل ال�سنوات
الثالثة املا�ضية هل كانت هناك �أ�سباب جيدة لتلك الأعمال؟
 .24هل �سيكون موقف ميزانية �رشكتك بعد الطرح قويا مبا يكفي لدعم
خططها احلالية؟
 .25هل تعتمد �رشكتك على �أ�صول �أو مطلوبات رئي�سية غري م�سجلة يف
امليزانية العامة؟
 .26هل نهاية ال�سنة املالية اجلارية هي الأن�سب؟

حما�سبون
يعدون
التقارير

 .11هل الأ�سباب وراء �إجراء الطرح وا�ضحة؟
 .12هل متت درا�سة بدائل للطرح العام؟
كاف يف الأوراق املالية ل�رشكتك يف
 .13هل من املمكن �أن ينتج اهتمام ٍ
ال�سوق املحلية� ،سواء بالإدراج التام �أو يف ال�سوق الثانوية؟
 .14ما هي اخليارات القائمة لت�سويق الأوراق املالية �إىل م�ستثمرين
عامليني؟

ال�سجل املايل املدقق

�سينظر امل�ستثمرون املحتملون �إىل تاريخ عمل �رشكتك لإجراء تقييمهم
حول كيفية تطوير الأعمال .و�سيكون �أكرث ما ي�شجعهم هو وجود منط على
مر عدة �سنوات من ارتفاع الأرباح وتدفق ال�سيولة النقدية �إىل ل�رشكة ،مع
�إيراد �أ�سباب جيدة لعمليات احليازة والت�رصف .كما �ستكون بحاجة �أي�ضا
للتفكري ملي ًا بالطرق التي ميكنك فيها تف�سري �أية م�شاكل يف �سجل العمل.
 .15هل متلك �رشكتك �سجال يبني منوا م�ضطردا على مدى ثالث �سنوات؟
هل يتوقع �أن ي�ستمر النمو؟
 .16هل الهوام�ش التي حققتها �رشكتك م�ستدامة؟
 .17هل هذه الهوام�ش تقارن بهوام�ش املناف�سني؟
 .18كيف تت�أثر النتائج بدورات العمل اخلارجية؟
 .19ما هي الأمور غري العادية التي �أثرت على نتائج ال�سنوات الثالث
الأخرية؟
 .20هل مت تدقيق البيانات املالية اخلا�صة ب�رشكتك خالل ال�سنوات الثالث
املا�ضية وهل �أ�صدر املدققون تقاريرهم بح�صولك على بيانات مالية
نظيفة؟

بالإ�ضافة �إىل النظر يف ال�سجل املايل� ،سيهتم جمتمع اال�ستثمار ب�سمعة
فريق الإدارة العليا وخرباتهم .يعترب وجود م�ستوى معني من اال�ستمرارية
م�ساو من الأهمية بالن�سبة للم�ستثمرين .بالإ�ضافة �إىل
قدر
يف الإدارة على ٍ
ٍ
ذلك ،يجب �أن يكون فريق الإدارة قادراً على جتاوز �إجراءات الطرح القا�سية،
دون �أن يهمل يف نف�س الوقت �إدارة العمل .كما �سريغب امل�ستثمرون بر�ؤية
الإدارة وهي تتلقى امل�شورة من �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري تنفيذيني
م�ستقلني ومتمر�سني.

املايل احلايل ل�رشكتك مر�ضي ًا و�أن يكون من املفهوم �أن ال�رشكة قادرة
على الوفاء مبتطلبات ر�أ�س املال العامل م�ستقبالً� .إن العجز يف ر�أ�س
املال العامل الذي يلي الطرح من �ش�أنه �أن يت�سبب يف دعاية �سلبية كربى
ويف م�شاكل ت�شغيلية .وقد ت�ؤدي مراجعة متطلبات العمل بعناية ودرا�سة
احلاجة للت�سهيالت امل�رصفية قبل الطرح �إىل جتنب �أي عجز يف امل�ستقبل.
 .41هل هناك �شكوك حول قدرة �رشكتك على توليد النقد يف امل�ستقبل؟
 .42هل �سيتم الوفاء باحتياجات �رشكتك من النقد بوا�سطة عوائد الطرح
والت�سهيالت امل�رصفية؟
 .43هل متلك �رشكتك �إجراءات مو�ضوعة لإ�صدار امليزانيات والتوقعات
املالية؟
 .44ما هي �إجراءات �إعداد التقارير ومراجعة الأداء مقابل امليزانية؟
 .45هل متلك �رشكتك تاريخ ًا جيداً يف حتقيق توقعاتها املالية؟

الأنظمة وال�ضوابط

بعد �إدراج ال�رشكة ،من املحتمل �أن ت�صبح حتت رقابة عامة �أكرب من ذي
قبل مع تزايد الطلبات لإ�صدار معلومات �أكرث تف�صي ًال ب�شكل منتظم .وهذا
قد يفر�ض �ضغوطا على �أنظمة �إعداد التقارير املوجودة يف ال�رشكة .قد
ت�سبب نقاط ال�ضعف يف �أنظمة �إعداد تقارير العمل �إحراج ًا عام ًا لل�رشكة
كما قد ت�سبب املتاعب للإدارة.
 .46هل تدعم الأنظمة القائمة تقارير الإدارة الدورية؟
 .47هل هناك وقت كاف لإجراء تغيريات على الأنظمة قبل الطرح
واختبارها ب�شكل تام؟

 .28هل فريق الإدارة احلايل هو نف�سه الذي توىل الإدارة خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية؟
 .29هل تعتمد �رشكتك على �أع�ضاء رئي�سيني يف فريق الإدارة؟

 .48هل يتوجب حتديث برامج و�أجهزة الكمبيوتر وهل يلزم تدريب
املوظفني ب�شكل �إ�ضايف؟

 .30هل يتوقع �إجراء تغيريات يف فريق الإدارة؟

 .49هل �سيكون ب�إمكان �رشكتك حتقيق توقعات العامة بالن�سبة ل�رسعة
ن�رش املعلومات؟

 .31هل ميلك فريق الإدارة خربة وا�سعة وعميقة مبا يكفي؟

ال�سيا�سات املحا�سبية

 .32هل يوجد لدى فريق الإدارة �أي ت�ضارب يف امل�صالح نتيجة لوجود
م�صالح خا�صة بهم؟
 .33هل توجد م�صالح قد تت�ضارب بني �أغرا�ض فريق الإدارة و�أغرا�ض
امل�ساهمني احلاليني؟
 .34هل من املمكن �أن يكون اللتزام فريق الإدارة بعملية الطرح �أثر هام
على عمليات �رشكتك؟
 .35ما هي الرتتيبات احلالية ملكاف�أة الإدارة وهل من املحتمل �أن تتغري
هذه الرتتيبات بعد الطرح؟
 .36ما هي قابلية و�ضع �أنظمة حوافز للإدارة مثل خطط امتالك الأ�سهم؟
 .37كيف �سينظر امل�ستثمرون �إىل حوافز الإدارة تلك؟
 .38هل هيكل املجل�س منا�سب لل�رشكة املعرو�ضة؟
 .39لأي مدى ينخرط �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري التنفيذيني ب�رشكتك؟
 .40ما هي اخلربة املفيدة التي قد يجلبها �أع�ضاء جمل�س الإدارة غري
التنفيذيني �إىل �رشكتك؟

التوقعات املالية

بالإ�ضافة �إىل القدرة على تف�سري �سجل �رشكتك ،يجب �أن يكون الو�ضع

�سيقوم امل�ستثمرون املحتملون باالطالع على ال�سيا�سات املحا�سبية
ل�رشكتك ومبقارنتها مع ال�رشكات العامة الأخرى التي تعمل بنف�س جمال
عمل �رشكتك .يقدم الطرح العام فر�صة مثالية لالطالع على ال�سيا�سات
املحا�سبية وملقارنتها مع “�أف�ضل املمار�سات” يف املهنة ولتغيريها حني
يلزم ذلك.
 .50هل ال�سيا�سات املحا�سبية ل�رشكتك منا�سبة ل�رشكة عامة وهل �ستكون
مفهومة ملجتمع اال�ستثمار؟
 .51هل �سيا�سات �رشكتك مت�سقة مع �أف�ضل املمار�سات يف جمال عملك؟
 .52ما هو �أثر التغريات احلديثة يف املعايري املحا�سبية على نتائج �رشكتك
املن�شورة �سابق ًا وعلى و�ضعها املايل؟
 .53ما هو الأثر املحتمل للتغريات يف املعايري املحا�سبية على نتائج
�رشكتك وو�ضعها املايل؟

�إدارة اجلدول الزمني

حتتاج �أية عملية �إدراج التخطيط بعناية وت�ستغرق وقتا طويال من الإدارة.
يطلب معظم الكفالء �إجراء مراجعة عمليات ا�ستق�صاء احلقائق قبل �إعداد
امل�ستندات العامة� .إن وجود فريق م�ست�شارين قوي �سي�ساعد على �سري العملية
ب�سال�سة ،وعلى ه�ؤالء امل�ست�شارين �أن ي�ضعوا ن�صب �أعينهم م�صلحة �رشكتك

دليل سلطة دبي للخدمات المالية لإلدراج في 9 DIFC

االلتزامات المستمرة

الجدول الزمني النموذجي والمستندات النموذجية لإلدراج

بعد القيام بطرح عام �أويل ،من املرجح �أن ت�صبح �شركتك حتت رقابة عامة �أكرث من ذي قبل مع تزايد طلبات
�إ�صدار معلومات �أكرث تف�صي ًال وب�شكل منتظم .وهذا قد يقيد �أنظمة و�ضوابط �إعداد التقارير لدى �شركتك.

تبد�أ ال�شركات عموم ًا ا�ستعداداتها لت�صبح �شركات عامة قبل عملية الطرح العام الأويل مبدة طويلة .قد ت�ستغرق
�إجراءات الطرح العام الأويل لدى �سلطة دبي للخدمات املالية مدة ترتاوح من �شهرين �إىل ثالثة �أ�شهر .لذلك ف�إن
الإعداد امل�سبق للعملية هو �أحد عنا�صر النجاح الرئي�سية التي ت�سمح بتنفيذ الإجراءات ب�سال�سة وكفاءة.
مراجعة ن�شرة االكتتاب واعتمادها

يتطلب �إدخال الأوراق املالية �إىل “القائمة” وتداولها يف �أية بور�صة
�إ�صدار ن�رشة اكتتاب معتمدة من قبل �سلطة دبي للخدمات املالية .على
الرغم من �أن الت�أكيد النهائي لأهلية ال�رشكة ال ميكن منحه اال بعد اعتماد
ن�رشة االكتتاب ،اال �أن �سلطة دبي للخدمات املالية �ستحاول عموم ًا حل �أية
م�سائل جوهرية تتعلق ب�أهلية ال�رشكة قبل البدء مبراجعة ن�رشة االكتتاب
اخلا�صة بها .تت�ضمن هذه املراجعة �إجراءات متكررة من املراجعة وتقدمي
املالحظات حول كل م�سودة من م�سودات ن�رشة االكتتاب �إىل �أن تقتنع
�سلطة دبي للخدمات املالية ب�أنه مت االلتزام بجميع القوانني املعمول بها.
يعتمد عدد امل�سودات الالزم للو�صول �إىل هذه املرحلة على درجة تعقيد
امل�سائل وجودة املواد املقدمة.

الإدراج والقبول للتداول يف البور�صة

الو�صول للتداول يف البور�صة عملية تتم على مرحلتني� .أوالً ،يلزم �أن ُتدخل
�سلطة دبي للخدمات املالية الأوراق املالية اخلا�صة بال�رشكة �إىل القائمة
الر�سمية للأوراق املالية اخلا�صة ب�سلطة دبي للخدمات املالية واملعروفة
عموم ًا با�سم “القائمة” ،ثم تقوم البور�صة ب�إدخال تلك الأوراق املالية
للتداول يف �سوقها.
من �أجل الدخول �إىل القائمة ،يجب �أن ت�ستويف ال�رشكة متطلبات قواعد
ال�سوق و�أن تكون قد ن�رشت ن�رشة اكتتاب معتمدة .وليتم قبولها للتداول
يف البور�صة ،فعليها بالإ�ضافة �إىل الدخول �إىل القائمة ،االلتزام ب�أنظمة
البور�صة اخلا�صة.

الإجراءات وامل�ستندات

يبني اجلدول الزمني املبني �أدناه �إجراءات �سلطة دبي للخدمات املالية ثالثية املراحل للقيام بطرح عام �أويل .تتطلب كل مرحلة من مراحل الإجراءات �أن
يقوم مقدم الطلب (�أو كفيله �أو وكيله) بتقدمي امل�ستندات املطلوبة �إىل �سلطة دبي للخدمات املالية ملراجعتها واعتمادها .ميكن احل�صول على قائمة بهذه
امل�ستندات من املوقع االلكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات املالية.
 .1مراجعة ن�شرة االكتتاب
• من �شهر �إىل �شهرين
• م�سودة ن�رشة االكتتاب

االلتزام العام بالإف�صاح

االلتزام الرئي�سي املتعلق بالإف�صاح لل�رشكات املدرجة هو ن�رش �أية
“معلومات داخلية” تهمها ب�شكل مبا�رش .ال ي�سمح ب�شكل عام
بالإف�صاح عن �أية معلومات داخلية منتقاة دون �إعالن.
قد تخ�ضع ال�رشكة �أي�ضا لعدد من قوانني �أخرى تتعلق ب�ضبط و�إدارة
املعلومات الداخلية.

املعامالت املالية مع الأطراف املرتبطة

املعامالت املالية مع الأطراف املرتبطة هي معامالت مالية بني �رشكات
مدرجة و�أي طرف مرتبط مثل �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أع�ضاء الإدارة
العليا احلاليني �أو الذين عملوا لدى ال�رشكة حتى عهد قريب .ب�شكل عام،
يجب الإعالن عن تلك املعامالت املالية املقرتحة واملوافقة عليها من قبل
امل�ساهمني يف جمعية عمومية.

التداول من قبل الأ�شخا�ص املحظورين

يحظر على �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أع�ضاء الإدارة العليا يف ال�رشكة
املدرجة التداول بالأوراق املالية اخلا�صة بال�رشكة خالل مدة الإغالق
(� )close periodإال يف الظروف املحددة املبينة يف قواعد ال�سوق.
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التقارير الدورية

يتوجب على ال�رشكة املدرجة ن�رش تقارير �سنوية ون�صف �سنوية تت�ضمن
معلومات مالية موحدة عن الفرتة ذات العالقة ،م�صحوبة مبراجعة لعمل
ال�رشكة خالل تلك الفرتة ،وذلك خالل �أربعة �أ�شهر و�شهرين على التوايل
من نهاية الفرتة املالية ذات العالقة .يجب �أن تكون املعلومات املالية
ال�سنوية مدققة وال يتوجب على املعلومات املالية ن�صف ال�سنوية �أن
تكون مدققة .كما يجب �أن تت�ضمن التقارير بيانات امل�س�ؤولية من �إدارة
ال�رشكة.

عمليات جمع الأموال الإ�ضافية واملعامالت الأخرى

 .3املوافقة على الإدراج
• � 5أيام عمل
• توثيق الإدراج

 .2اعتماد ن�شرة االكتتاب
•  20يوم عمل
• توثيق ن�رشة االكتتاب

الإجراءات ال�سريعة

تتوفر �إجراءات �رسيعة لبع�ض الأوراق املالية وهي مقيا�سية بطبيعتها ،بحيث نتوقع فرتة زمنية �أق�رص بكثري.

االن�ضمام لل�سوق

تقع م�س�ؤولية اعتماد ن�رشة االكتتاب و�إدخال ال�رشكات �إىل القائمة على عاتق �سلطة دبي للخدمات املالية� .أما البور�صة ذات العالقة فهي م�س�ؤولة عن
�إدخال ال�رشكات للتداول يف �سوقها.

قبول �سلطة دبي للخدمات املالية
بالأوراق املالية يف القائمة

قبول البور�صة لتداول الأوراق املالية

عاد ًة يتطلب �إ�صدار ح�ص�ص �أخرى بن�سبة � 10%أو �أكرث من ر�أ�س مال �أ�سهم
ال�رشكة ن�رش ن�رشة اكتتاب معتمدة .وقد تتطلب عمليات احليازة والت�رصف
الكبرية موافقة امل�ساهمني.

التعومي احلر

يجب على مقدم الطلب احلر�ص على �أن تكون  25%على الأقل من �أ�سهمه
يف كافة الأوقات يف يد اجلمهور.

�إ�صدار ا�شعار الإدراج �إىل ال�سوق

�إ�صدار ا�شعار التداول �إىل ال�سوق

دليل سلطة دبي للخدمات المالية لإلدراج في 7 DIFC

اعتبارات معينة لإلدراج

األوراق المالية

هناك عدة �أنواع من الأوراق املالية ،التقليدية منها واملبتكرة ،والتي ميكن لل�شركة من خاللها �أن جتمع ر�أ�س
املال وت�سعى للإدراج يف مركز دبي املايل العاملي .هناك فروق كبرية يف مزاياها ومتطلبات الإدراج اخلا�صة بها.

يقدم الطرح والإدراج جمموعة معقدة من اخليارات وكل منها يرتبط مب�سائل تخطيطية وتكاليف يجب درا�ستها.
قد ت�أخذ �سلطة دبي للخدمات املالية بعني االعتبار ن�سبة �أقل من امتالك
اجلمهور للأ�سهم يف متطلباتها للتعومي احلر وذلك �إذا ر�أت �أن ال�سوق �سيعمل
ب�شكل منا�سب.

ا�ستقالل امل�ساهمني امل�سيطرين

قد يت�أثر امل�ستثمرون املحتملون �سلبا �أو �إيجابا بوجود م�ساهمني
م�سيطرين .وعلى �ضوء ذلك ،يجب �أن تقتنع �سلطة دبي للخدمات املالية
ب�أنه ب�إمكان ال�رشكة مزاولة عملها ب�شكل م�ستقل عن امل�ساهم امل�سيطر بعد
�إدراجها .حني تكون درجة االعتماد على امل�ساهم امل�سيطر عالية ،قد يثري
ذلك خماوف حول مالءمة ال�رشكة للإدراج .عند درا�سة امل�سائل املتعلقة
باال�ستقالل ت�أخذ �سلطة دبي للخدمات املالية باحل�سبان عموم ًا ا�ستقالل
ال�رشكة فيما يتعلق بكيفية �إدارة ن�شاطاتها املالية والت�شغيلية والإدارية.

الأ�سهم وال�سندات

الأ�سهم وال�صكوك هي �أكرث �أنواع الأوراق املالية �إدراج ًا يف مركز دبي
املايل العاملي .الأ�سهم هي �أوراق ملكية مالية يتم �رشا�ؤها وبيعها ب�شكل
عام من قبل جمتمع اال�ستثمار ،من امل�ؤ�س�سات العاملية �إىل امل�ستثمرين
من الأفراد .ال�سند هو �أداة يدعمها عادة االئتمان العام لل�رشكة فقط ولي�ست
م�ضمونة مبمتلكات حمددة.

الأوراق املالية الإ�سالمية

الأوراق املالية الإ�سالمية هي �أدوات مالية والتزامات تعاقدية يتم
ت�صميمها وتطويرها و�إ�صدارها مبا يتفق متام ًا مع �أحكام ال�رشيعة
الإ�سالمية .قد يكون نطاق الأوراق املالية الإ�سالمية وا�سع ًا متام ًا كنطاق
منتجات اال�ستثمار التقليدية .ميكنك ،ب�شكل رئي�سي� ،إدراج �أ�سهم امللكية
الإ�سالمية وال�صكوك وال�صناديق و�صناديق اال�ستثمار العقاري ()REITs
و�صناديق التداول اال�ستثمارية يف البور�صة ( )ETFsو املنتجات املهيكلة.

�إي�صاالت الإيداع

�إي�صاالت االيداع هي �شهادات قابلة للتداول متثل �أ�سهم ًا من ال�رشكات
وت�صدر عن بنك يت�رصف كم�ستودع للأ�سهم .وتكون لها عادة كافة حقوق
وامتيازات الأ�سهم الكامنة التي ميكن حتويلها لها ب�شكل تام .وقد �صممت
لتمكن ال�رشكات من جمع ر�أ�س املال يف الأ�سواق الدولية ب�أوراق مالية
ميكن تداولها ب�سهولة �أكرب من تداول الأ�سهم الكامنة وي�شرتيها عموم ًا
امل�ستثمرون امل�ؤ�س�ساتيون وميكن تداولها يف معظم بور�صات الأ�سهم
العاملية الكربى.

�أ�سهم امللكية والأدوات املرتبطة بالدين

تت�ضمن هذه الأدوات الأوراق املالية القابلة للتحويل وال�ضمانات
واخليارات وغريها من الأدوات الهجينة.

املنتجات املهيكلة

ت�صدر املنتجات املهيكلة املدرجة عن امل�ؤ�س�سات املالية وتدرج ك�أوراق
مالية قابلة للتداول ب�شكل تام يف مركز دبي املايل العاملي .املنتجات
املهيكلة هي �أدوات مرنة توفر تعر�ض ًا مدين ًا �أوحممي ًا ملجموعة كبرية من
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والعمالت وال�سلع .ت�صدر املنتجات املهيكلة عادة على �شكل “�شهادات”
وهناك �أنواع خمتلفة تعتمد على كيفية تتبع املنتجات للأوراق املالية
الكامنة وعلى م�ستويات احلماية املقدمة.

ال�صناديق

ميكن �إدراج ال�صناديق يف �أية بور�صة يف مركز دبي املايل العاملي
ولكن يجب �أن تكون ملتزمة بنظام �سلطة دبي للخدمات املالية اخلا�ص
بال�صناديق وكذلك بقواعد ال�سوق اخلا�صة بال�سلطة.
�صناديق التداول اال�ستثمارية يف البور�صة ()ETFs

�صناديق التداول اال�ستثمارية يف البور�صة هي �صناديق ا�ستثمار مفتوحة
تتبع امل�ؤ�رش ويتم �إدراجها وتداولها يف البور�صة مثل الأ�سهم .وهي تتيح
للم�ستثمرين جمموع ًة متنوع ًة من الأ�صول ومتكن من الو�صول ب�سهولة
وفعالية �إىل الأ�سواق املتطورة والأ�سواق النا�شئة والأرقام القيا�سية
الوا�سعة واملتخ�ص�صة ح�سب القطاع .تتبع معظم هذه ال�صناديق م�ؤ�رشاً
مثل (� )S&P 500أو ( .)FTSE 100ميكن للم�ستخدمني بتداول �سهم واحد
الو�صول �إىل م�ؤ�رش كامل دون عبء اال�ستثمار يف كل من الأ�سهم املكونة
له مما يجعل �صناديق تداول البور�صة �أداة ا�ستثمار كف�ؤة وفعالة من حيث
التكلفة .متلك �صناديق تداول البور�صة �أ�صو ًال مثل الأ�سهم �أو ال�سلع �أو
ال�سندات.
�سلع التداول يف البور�صة ()ETCs

�سلع التداول يف البور�صة هي و�سائل ا�ستثمار تتبع �أداء �سلعة �أو �سلة �سلع
كامنة� .ش�أنها �ش�أن �صناديق التداول اال�ستثمارية يف البور�صة  ،تدرج �سلع
تداول البور�صة يف البور�صة ويتم تداولها وتتم ت�سويتها متاما كالأ�سهم.
�صناديق اال�ستثمار العقاري ()REITs

�صناديق اال�ستثمار العقاري هي �رشكة متلك وتدير عقاراً نياب ًة عن
امل�ساهمني .قد يت�ضمن �صندوق اال�ستثمار العقاري عقارات جتارية و�/أو
�سكنية ،وهو يقدم طريق ًة للم�ستثمرين للو�صول �إىل الأ�صول العقارية دون
احلاجة ل�رشاء عقار ب�شكل مبا�رش.

�سجل التاريخ املايل

يجب �أن تت�ضمن ن�رشة االكتتاب بيانات مالية مدققة تغطي �آخر ثالث �سنوات
(�أو تغطي مدة �أق�رص قد تقبلها �سلطة دبي للخدمات املالية)� .إذا كان تاريخ
�إعداد �آخر بيانات مالية مدققة يعود �إىل �أكرث من ت�سعة �أ�شهر �سابقة يجب �أن
تت�ضمن ن�رشة االكتتاب معلومات مالية مرحلية تغطي �أول �ستة �أ�شهر على الأقل
من ال�سنة املالية احلالية ،وميكن �أن تكون تلك املعلومات املالية غري مدققة.

جمل�س الإدارة

يتوجب على ال�رشكة املدرجة ا�ستيفاء متطلبات حوكمة ال�رشكات .مت
بيان مبادىء حوكمة ال�رشكات يف قواعد ال�سوق ويجب على ال�رشكة
االلتزام بتلك املبادىء �أو تو�ضيح �سبب عدم التزامها بها يف ن�رشة
االكتتاب� .إنه ل�رضورة منوذجية �أن تقوم ال�رشكة بتعيني �أع�ضاء جدد
وت�شكيل جلان جديدة.

الأنظمة وال�ضوابط املالية

يتوقع ال�سوق �أن تكون لدى ال�رشكات �ضوابط مالية .توجب �سلطة دبي
للخدمات املالية على الكفيل تقدمي ت�أكيد خطي بكفاية ال�ضوابط املالية
لل�رشكة .وبالتايل ،يجب على ال�رشكات التي تفكر بالإدراج يف مركز دبي
املايل العاملي �أن حتر�ص على و�ضع �أنظمة �إعداد تقارير مالية للحر�ص
على تدفق املعلومات بدقة ويف الأوقات املحددة لها.

ر�سملة ال�سوق

احلد الأدنى:
• الأ�سهم  10 -مليون دوالر
• الدين  2 -مليون دوالر
• جميع الأوراق املالية الأخرى  -لي�س هناك حد �أدنى.

التعومي احلر

للح�صول على �إدراج يف مركز دبي املايل العاملي ،يجب �أن يكون ما ال يقل
عن  25%من �أ�سهم ال�رشكة ،يف وقت قيدها يف الإدراج وبعد ذلك با�ستمرار،
مملوك ًا من قبل اجلمهور وذلك للت�أكد من وجود عدد كاف من امل�ساهمني
الأ�صغر وغري املرتبطني بال�رشكة لتعمل ال�سوق ب�شكل منا�سب با�ستخدام
هذه الأ�سهم � -أي لتبقى هناك �سيولة كافية يف الأ�سهم.

ت�ضارب امل�صالح

حني ميلك م�ساهم م�سيطر �أو ع�ضو جمل�س �إدارة يف �أية �رشكة م�صلحة يف
عمل يحتمل �أن يناف�س ال�رشكة ب�شكل مبا�رش �أو غري مبا�رش ،يجب الإف�صاح
عن تلك امل�صلحة يف ن�رشة االكتتاب .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يجب �أن حتر�ص
ال�رشكة على توفر �أنظمة و�ضوابط كافية للق�ضاء على ت�ضارب امل�صالح
هذا �أو التعامل معه قبل الإدراج وبعده.

القيود على التملك الأجنبي

ال تفر�ض �سلطة دبي للخدمات املالية �أية قيود على ملكية الأ�سهم على
ال�رشكات التي ترغب بالإدراج يف مركز دبي املايل العاملي .اال �أن
ال�رشكات التي تدرج يف بور�صة يف مركز دبي املايل العاملي قد تخ�ضع
لقيود على امللكية يف بالد ت�أ�سي�سها.

ا�ستخدام العوائد

�إذا جمعت ال�رشكة ر�أ�سمال جديد ،يجب حتديد ا�ستخدام العوائد بو�ضوح
وب�شكل يتنا�سب مع ا�سرتاتيجيتها .يف العديد من احلاالت ،ت�ستخدم العوائد
�إما لدفع الديون �أو لتمويل ا�ستثمار يف ر�أ�س مال �أو لتوفري ر�أ�س مال عامل
للتو�سع.

الإدراج املزدوج �أو الثانوي

للح�صول على �إدراج ثانوي يف مركز دبي املايل العاملي ،يجب �أن يكون
لدى ال�رشكة �إدراج رئي�سي يف منطقة اخت�صا�ص �أخرى .ب�شكل عام ،تخ�ضع
ال�رشكة التي تطلب �إدراج ًا ثانوي ًا لنف�س قواعد ال�سوق فيما يتعلق بالأهلية
وبااللتزامات امل�ستمرة ،با�ستثناء ما يتم التخلي عنه �أو تعديله من قبل
�سلطة دبي للخدمات املالية ،ويف بع�ض احلاالت قد ال يطلب منها ن�رش
ن�رشة اكتتاب كاملة.

اال�ستقرار وزيادة التخ�صي�ص

ا�ستقرار للعمل على ا�ستقرار �سعر الأ�سهم بعد الإدراج
ميكن تعيني مدير
ٍ
وذلك بتنفيذ ن�شاطات ا�ستقرار ال�سعر مثل �رشاء الأ�سهم يف ال�سوق
الثانوية للعمل على ا�ستقرار �سعر الأ�سهم ،وممار�سة �أي خيارات لزيادة
التخ�صي�ص.

دليل سلطة دبي للخدمات المالية لإلدراج في 5 DIFC

المقدمة

�سلطة دبي للخدمات املالية هي املنظم امل�ستقل للخدمات املالية
وامل�ساعدة التي تتم مزاولتها يف �أو من مركز دبي املايل العاملي .يغطي
القانون التنظيمي ل�سلطة دبي للخدمات املالية �إدارة الأ�صول والأعمال
امل�رصفية وخدمات االئتمان والأوراق املالية و�صناديق اال�ستثمار
اجلماعي وخدمات العهدة واالئتمان وجتارة ال�سلع امل�ستقبلية والتمويل
الإ�سالمي والت�أمني وبور�صة الأ�سهم العاملية وبور�صة عاملية مل�شتقات
ال�سلع.
مركز دبي املايل العاملي هو منطقة مالية حرة م�ستقلة تعمل من خالل
نظام قانوين خا�ص بها ينطوي على الت�رشيعات والقوانيني التي يختار
الأطراف تطبيقها بحرية  ،وعند احلاجة يتم تطبيق القوانني التجارية يف

اجنلرتا وويلز .كما حتتفظ �سلطة دبي للخدمات املالية بالقائمة الر�سمية
للأوراق املالية (“القائمة”) .وبدورها هذا تلعب �سلطة دبي للخدمات
املالية دور منظم للأوراق املالية يركز على ال�رشكات التي ت�صدر �أوراق
مالية يتم تداولها يف مركز دبي املايل العاملي .وب�إ�صدار و�إنفاذ قواعد
ال�سوق ،ف�إننا نهدف حلماية امل�ستثمرين وتبني املعايري املنا�سبة لل�شفافية
وال�سلوك اجليد وحقوق امل�ساهمني وعمليات ا�ستق�صاء احلقائق.
ت�رشف �سلطة دبي للخدمات املالية على كافة الطلبات التي تقدم للقبول
يف القائمة .يجب على �أي م�ص ّدر للأوراق املالية يرغب بال�سماح لأوراقه
املالية بالتداول يف �أية بور�صة يف مركز دبي املايل العاملي �أن يقوم �أوالً
بتقدمي طلب للقبول يف القائمة.

نظام اإلدراج في مركز دبي المالي العالمي
يقدم نظام �سلطة دبي للخدمات املالية للإدراج �أ�سلوبا متوازنا للتنظيم تتما�شى فيه القوانني واملمار�سات مع
ً
منا�سبة من ال�شفافية و�سلوك ال�سوق
املعايري الدولية ويوفر لل�شركات وامل�ستثمرين على حد �سواء معايري ًا
اجليد كما يدعم يف الوقت نف�سه �أ�سلوب ال�سوق يف التقييم.
توليد طلبات امل�ستثمرين واال�ستفادة منها

من وجهة نظر الأ�سواق املالية ،ميكن نظام �سلطة دبي للخدمات املالية
للإدراج ال�رشكات من القيام مبا يلي:
• جمع عوائد كافية لها و�/أو مل�ساهميها البائعني؛
• زيادة ال�سعر الذي يتم به بيع احل�ص�ص (وهذا هام بالن�سبة للم�ساهمني
البائعني ولتقليل �أثر انخفا�ض الن�سبة الناجت عن جمع الأموال اجلديدة)؛ و

حول ال�رشكة .كما يت�ضمن �إجراء التحريات القانونية �أي�ضا عملية
“حتقق” تتخذ فيها خطوات معينة لت�أكيد احلقائق ذات ال�صلة الواردة
يف الن�رشة.

الكفالء

بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن للم�ساهمني القائمني االحتفاظ بن�سبة ت�صل لغاية
 75%من ح�ص�صهم الأ�صلية من الآن ف�صاعداً.

يلعب الكفيل دورا رئي�سي ًا يف عملية الإدراج وهو ال�شخ�ص امل�س�ؤول ب�شكل
رئي�سي عن التن�سيق مع �سلطة دبي للخدمات املالية .يتحمل الكفيل
م�س�ؤوليات حمددة مبوجب قواعد ال�سوق .دور الكفيل هو �إر�شاد امل�صدر
حول تطبيق قواعد الإدراج و�إجراء عمليات ا�ستق�صاء حقائق معقولة
ليتمكن من �إخراج �إقرار الكفيل.

عمليات طرح و�إدراج الأوراق املالية  -هل تلزم ن�شرة اكتتاب ؟

الت�شريعات

• توفري قاعدة م�ساهمني قوية لتطورها امل�ستقبلي.

حني تطرح �رشكة الأوراق املالية للتداول يف مركز دبي املايل �أو منه �أو
حني تدرج �أوراق ًا مالي ًة للتداول يف �أية بور�صة يف مركز دبي املايل ،يجب
�إعداد ن�رشة اكتتاب وتقدميها ل�سلطة دبي للخدمات املالية العتمادها قبل
الن�رش .هناك عدد حمدود من احلاالت التي ال ينطبق فيها متطلب ن�رش ن�رشة
اكتتاب معتمدة.

امل�س�ؤولية عن ن�شرة االكتتاب

يجب على مديري ال�رشكة �أن يبينوا يف ن�رشة االكتتاب حتملهم للم�س�ؤولية
عن املعلومات التي تت�ضمنها وعدم وجود �أية حقائق �أخرى قد ي�ؤدي
�إغفالها �إىل جعل الن�رشة �أو �أي بيان فيها غري �صحيح �أو م�ضلل �أو خمادع.
�إن هذه امل�س�ؤولية عن �صحة ن�رشة االكتتاب تحُ ّمل على عاتق ال�رشكة
ومديريها وغريهم.

عمليات ا�ستق�صاء احلقائق

قانون الأ�سواق  - 2012الت�رشيع الرئي�سي يف مركز دبي املايل العاملي
الذي يحكم طرح الأوراق املالية و�إدراجها.
قواعد ال�سوق  -توجب قواعد ال�سوق �أن تكون �أي ن�رشة اكتتاب لطرح
عام للأوراق املالية يف مركز دبي املايل العاملي �أو �أي �إدراج لأوراق
مالية للتداول يف �أية بور�صة ملتزمني باملتطلبات ذات ال�صلة يف ن�رشة
االكتتاب و�أن يتم تقدميها ل�سلطة دبي للخدمات املالية واعتمادها من
قبلها .كما تت�ضمن قواعد ال�سوق �أي�ض ًا متطلبات متعلقة بحوكمة ال�رشكات
والإف�صاحات لل�سوق وقواعد الإدراج.

الإر�شاد

تتوفر تفا�صيل الإر�شاد املتعلقة مب�سائل معينة خا�صة بالإدراج بالإ�ضافة
لأحدث الإ�صدارات من قوانني �سلطة دبي للخدمات املالية و�أنظمتها ،على
املوقع االلكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات املاليةwww.dfsa.ae .

�إن دقة وكمالية ن�رشة االكتتاب �أمر يف غاية الأهمية .وعليه ،يجب �إجراء
حتريات �شاملة حول عمل ال�رشكة وو�ضعها املايل وتوقعاتها امل�ستقبلية
من قبل ال�رشكة وم�ست�شاريها بهدف تزويد امل�ستثمرين مبعلومات دقيقة
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دليل سلطة دبي للخدمات المالية لإلدراج في 3 DIFC

المحتويات
مقدمة

2

نظام الإدراج

3

الأوراق املالية

4

اعتبارات الإدراج املحددة

5

االلتزامات امل�ستمرة

6

اجلدول الزمني النموذجي وامل�ستندات النموذجية للإدراج

7

ملحق  -اعتبارات رئي�سية للإدراج يف مركز دبي املايل العاملي

جهات االتصال
يرجى زيارة املوقع االلكرتوين ل�سلطة دبي للخدمات املالية  www.dfsa.aeللح�صول على ما يلي:
• معلومات حول ن�رشة االكتتاب و�إجراءات املوافقة على الإدراج
• ن�سخ من مناذج الطلبات ,و
• ن�صو�ص القوانني والأنظمة كاملة

اال�ستف�سارات العامة:
• هاتف+971 4 362 1500 :
• بريد الكرتوين info@dfsa.ae
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دليل سلطة دبي للخدمات المالية لإلدراج
في مركز دبي المالي العالمي

دليل للرؤساء التنفيذيين وللرؤساء الماليين

