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على بورصة قطر. إن هذا اإلعالن ليس لإلفصاح او النشر او التوزيع، سواء كليا او   تداول األسهمإعالن ببدء البناء السعري بما يخص نية  
دولة    جزئيا، مباشرة او غير مباشرة، في او الى او داخل مركز قطر للمال، الواليات المتحدة االمريكية، المملكة المتحدة، االتحاد األوروبي،

)بما في ذلك سوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي(،  مارات العربية المتحدة  الكويت، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، اال
 يعتبر فيه نشر هذا اإلعالن أمًرا غير قانوني. ىخرأ والية قضائيةأو مملكة البحرين، أو أي 

 

  

 جهة اإلصدار  مستشار االدراج ومدير الطرح 

 
تُعلن شركة كيو إنفست ذ.م.م، بصفتها مستشار اإلدراج ومدير الطرح في    ،  2023يناير    26و  2023يناير    15بتاريخ    ةالصادر  ات إلحاقًا لإلعالن

(،  "ميزة" و/أو "الشركة"ذ.م.م )المشار إليها فيما بعد هنا باسم  -"( لشركة ميزة كيو إس تي بي الطرح العام األوليالطرح العام األولي المحتمل )"

 : 2023يناير  15ية فيما يتعلق بفترة اكتتاب البناء السعري التي بدأت بالفعل اعتباًرا من عن األمور التال

 

لاير قطري الى   2,48ليصبح  لاير قطري الى    2,81لاير قطري الى    2,61من  وافقت الشركة ومدير الطرح على تعديل النطاق السعري   •
 .  "(النطاق السعري المعدل )" لكل سهم طرح  12,6

  .المعدل لتعديل وتقديم طلباتهم وفقا للنطاق السعري  2023مارس   6عصراً من يوم  3:00حتى الساعة  المؤهلين  مستثمرين لل  •

 اخرى في هذا الخصوص. إعالنات  بإصدار الطرح مدير يقومسوف  •
 قطر هيئة عن  الصادرةاكتتاب البناء السعري   آللية  وفقًا المؤهلين  للمستثمرين اكتتاب البناء السعري   بفترة تحديًدا اإلعالن  هذا يرتبط •

 .المالية لألسواق
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وال يجوز لألطراف اللجوء إلى التحكيم وفقًا لقواعد دولة قطر وأنظمتها إال بعد إخفاق األطراف في    يخضع هذا اإلعالن وشروطه لقوانين دولة القطر ويفسَّر وفقًا لها، ويجب تسوية أي نزاع قد ينشأ بموجبه أوالً من خالل مفاوضات رضائية.
، يُعَمل    ، وفي حال وجود أي تناقض بين النسختين العربية واإلنجليزية  ربية هي اللغة الرسمية لهذا اإلعالنالتوصل إلى تسوية ودية للنزاع. يكون مقر التحكيم في الدوحة بدولة قطر كما تكون إجراءات التحكيم باللغة العربية. وتُعتبر اللغة الع 

 باللغة العربية.  
 

 إخالء المسؤولية بيان 
 

"( قواعد هيئة قطر لألسواق الماليةق المالية في األسواق المالية الصادر عن هيئة قطر لألسواق المالية )"يجري توزيع هذا اإلعالن رهنًا بأحكام التعليمات المنظمة لطرح األوراق المالية من خالل آلية البناء السعري ونظام طرح وإدراج األورا
إلعالن بأي حال من األحوال عرًضا أو دعوة لالستثمار في أي من أسهم الشركة،  ب عليه أي تعهدات ُملزِمة بشراء أسهم الطرح أو االكتتاب بها. يقتصر الغرض من إعداد هذا اإلعالن على عرض المعلومات، وال يشكل هذا اوينبغي أال يترت

 هذا الصدد.  يشكل هذا اإلعالن وكذلك البيانات الواردة فيه أساًسا فيما يتعلق بأي طرح أو التزام من أي نوع في أي بلد وال يمكن التعويل عليه في   ال يمثل أساًسا التخاذ أي قرار باالستثمار فيها. كما ال لكوكذ
 

ى النشرة موافقة على الجدوى المالية واالقتصادية للشركة أو نتائج التقييمات ذات الصلة. يضطلع أعضاء مجلس إدارة  ينبغي للمستثمرين المؤهلين الرجوع إلى نشرة الطرح قبل االستثمار في األسهم. وال تُعّد موافقة هيئة قطر لألسواق المالية عل
 الموافقات واإلجراءات القانونية التي اتبعتها الشركة في عملية طرح األسهم.البيانات المدرجة في هذه النشرة. كما يضطلع المستشار القانوني للطرح بالمسؤولية عن صحة صحة  الشركة ومدير الطرح بالمسؤولية المشتركة حيال 

 
ة في هذا اإلعالن أو دقتها أو نزاهتها  اة. وال يجوز ألي شخص االعتماد ألي غرض على المعلومات الواردينبغي االنتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن هي ألغراض توفير خلفية عامة فقط وليس هناك أي ادعاء بأنها كاملة أو مستوف

هذا    ، أو تحديث  ومدير الطرح أو الشركات التابعة لكل منهم بتقديم أي معلومات إضافية لمستلم هذا اإلعالنأو استيفائها. كما ينبغي االنتباه إلى أن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن عرضة للتغيير. وال تتعهد الشركة أو المستشار القانوني  
 .مدير الطرح بمباشرة الطرح أو أي صفقة أو ترتيب مشار إليه في ذلك اإلعالنو مستشار اإلدراج، وال يمثل توزيع هذا اإلعالن أي شكل من أشكال االلتزام من جانب الشركة أو   اإلعالن أو تصحيح أي معلومات غير دقيقة به

 
 ل االستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية. وال يجوز تفسير محتويات هذا اإلعالن على أنها من قبي 

 
مراعاتها. وقد يشكل  ها في هذا المستند أن يحيطوا أنفسهم علًما بمثل تلك القيود وأن يحرصوا على  قد يفرض القانون قيوًدا على توزيع هذا اإلعالن في بلدان معينة وينبغي على األشخاص الذين يحوزون أي مستند أو معلومات أخرى مشار إلي

 أي إخفاق في االمتثال لتلك القيود انتهاًكا لقوانين األوراق المالية في تلك البلدان. 
 

الن أو بيعها في الواليات المتحدة األمريكية إال إذا كانت مسجلة بموجب  سهم المشار إليها في هذا اإلعال يمثل هذا اإلعالن عرًضا لبيع أوراق مالية في الشركة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الواليات المتحدة األمريكية. وال يجوز طرح األ
أو غير خاضعة له. لم تُسِجل  ال يجوز طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون األوراق المالية  لك"(، وكذقانون األوراق الماليةم بصيغته المعدلة )"1933قانون األوراق المالية األمريكي الصادر في عام 

ال تنوي إجراء طرح عام ألي أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية. لن يتم توزيع    لكريكية، وكذالشركة وال تنوي تسجيل أي جزء من األسهم بموجب قانون األوراق المالية أو القوانين المعمول بها في أي والية بالواليات المتحدة األم
 ، إلى الواليات المتحدة األمريكية.   باشرا اإلعالن في الواليات المتحدة األمريكية وال يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواًء بشكل مباشر أم غير منسخ من هذ

 
ه هذا لواليات المتحدة األمريكية أو المنطقة االقتصادية األوروبية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو في أي بلد يكون فيال يحتوي هذا اإلعالن أو يشكل طرًحا لشراء أسهم الطرح أو طلبًا لعرض بشراء األسهم ألي شخص في ا

، ال يجوز    ادية األوروبية أو أستراليا أو كندا أو جنوب إفريقيا أو اليابان. ورهنًا ببعض االستثناءاتالطرح أو الطلب محظوًرا بموجب القانون. لم ولن يتم تسجيل طرح األسهم وبيعها بموجب قوانين األوراق المالية السارية بالمنطقة االقتص
كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لحسابه أو لصالحه. وجدير بالذكر أنه   قامة دائمة أو مؤقتة في أستراليا أو طرح األسهم أو بيعها في المنطقة االقتصادية األوروبية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان إلى أي مواطن أو شخص مقيم إ

 لن يتم إجراء أي طرح عام لألسهم في الواليات المتحدة األمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. 
 

"(. كما ينبغي االنتباه إلى أن المعلومات الواردة في  الطرح  نشرة ة باللغة العربية المعتمدة من هيئة قطر لألسواق المالية )وأي نشرة تكميلية فيما يتعلق بها( )"ال يجوز للمستثمرين المؤهلين االكتتاب باألسهم إال على أساس نشرة الطرح الصادر
 . وبورصة قطر على ة للشركة، ومدير الطرح على  هذا اإلعالن عرضة للتغيير. ووفقًا لقواعد هيئة األوراق المالية والسلع، سوف تُتاح نسخ من النشرة عقب النشر على المواقع اإللكتروني

 
مسؤولية عن محتويات هذا اإلعالن، وال تعطيان أي تأكيدات   ا ألغراض قواعد هيئة قطر لألسواق المالية وال يجب تفسيره على أنه وثيقة طرح. وال تتحمل هيئة قطر لألسواق المالية وال بورصة قطر أيال يمثل هذا اإلعالن وثيقة طرح تحقيقً 

 خسارة تنتج عما ورد في هذا اإلعالن أو عن التعويل على أي جزء منه.   ، وتخليان ذمتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي تتعلق بدقته أو اكتماله
 

باألحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر  كة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط  قد يشتمل هذا اإلعالن على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتَبر كذلك. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشر
لواردة  االستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك اوالشكوك واالفتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو االحتماالت المستقبلية أو النمو أو  

ستجدات االقتصادية والسياسية واالجتماعية  ، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف االقتصادية والصناعية العالمية، و أثر الم  بشكل صريح أو ضمني في تلك اإلفادات المستقبلية، بما في ذلك
 دات المستقبلية سوى في تاريخ إعدادها وال تتحمل الشركة أي التزامات بتحديث أي إفادات مستقبلية. في دولة قطر. ال تنطبق اإلفا

 
ض المستثمر لمخاطر كبيرة    ينبغي االلتفات إلى أن شراء األسهم التيال يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث وال ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. و يرتبط بها هذا اإلعالن قد يُعّرِ

 تتمثل في فقدان المبلغ المستَثمر بالكامل. 
 

 ولذا ينبغي لمن يفكرون في االستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو شخص معتمد متخصص في تقديم االستشارات بشأن تلك االستثمارات. 
 

خص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة  الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر أي شخص آخر عميالً له فيما يتصل بالطرح ولن يتحمل أي مسؤولية تجاه أي شيعمل مدير الطرح حصريًا لصالح 
 لعمالئه المعنيين أو إجراء ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن.

 
، كما ال يقدم أي تعهد أو ضمان صريح   تشاريهم أو وكالئهم أية مسؤولية على اإلطالقمحتوى هذا اإلعالن وهي وحدها المسؤولة عنه. ال يقبل مدير الطرح أو أي من شركاتهم التابعة أو مديريهم أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مس أعدت الشركة

، سواء كانت خطية أو    ا التابعة أو الشقيقةدقتها أو استيفائها أو صدقها )أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من اإلعالن( أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاته  أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا اإلعالن أو
 رة تنشأ عن أي استخدام لهذا اإلعالن أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه. ، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إتاحتها أو عن أية خسا   شفهية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية

 

 اإلعالن. نهاية 
 


