
بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول إلى 
شركة مساهمة عامة قط��ة

اإلعالن عن نية الشـركة لط�ح األسهم في بورصة قطـر
و دعوة الجمعية العامة التاسيسية

هذه الوثيقة ليست معدة للنشر أو التو��ع بشكل كلي أو جزئي، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، سواء داخل مركز 
قطر للمال، أو الواليات المتحدة األم��كية، أو المملكة المتحدة، أو االتحاد األو�وبي، أو دولة الكويت، أو سلطنة 

ُعمان أو المملكة العر�ية السعودية، أو دولة اإلما�ات العر�ية المتحدة (بما فيها سوق أبوظبي العالمي ومركز 
دبي المالي العالمي) (إ.ع.م)، أو مملكة البح��ن، أو أي بلد آخر يعتبر فيه نشر هذا اإلعالن أم�ًا غير قانوني.

يتم فتح الط�ح المق�ر لألسهم موضوع هـذا اإلعالن داخل دولة قطر فقط أمام المواطنين القط��ين 
األف�اد والكيانات االعتبا��ة القائمة في دولة قطر.

�أسمال الشركة �بلغ 350.000.000 ��ال قطري مقسم إلى 350.000.000 سهم بقيمة إسمية تبلغ  •
1 ��ال قطري للسهم. سيتم ط�ح %60 من األسهم، أي ما يعادل 210.000.000 سهم،   

لالك�تاب بسعر ط�ح �بلغ 3.15 ��ال للسهم مما يجعل حجم الط�ح األولي العام 659.400.000 ��ال   
قطري بعد خصم مصا��ف الط�ح التي تبلغ 0.01 ��ال قطري للسهم.  

األسهم التي دخلت في تكو�ن �اس مال الشركة هي نا�ج تق�يم صافي أصول وخصوم الشركة   •
بموجب التقا��ر المعدة من كل من شركة ديلويت وشركة �ودل آند بر�نر وتم إعتماد التق�يم بمبلغ   

1.099.000.000 ��ال وفقا لمحضر إجتماع الشركاء المنعقد بتا��خ 22 نوفمبر 2020. مع م�اعاة أحكام   
المادة (158) من قانون الشركات التجا��ة.  

شركة (كيو إل إم) هي الشركة ال�ائدة في قطر في مجال التأمين الصحي والتأمين على الحياة .  •
سيحتفظ المساهم البائع (شركة قطر للتأمين) بنسبة مساهمة قدرها %25 في شركة (كيو إل إم) بعد   •

إ�مام الط�ح العام األولي، بما يعكس الت�امها المستمر تجاه الشركة ودعمها في المستقبل .  
�بلغ سعر الط�ح 3.15 ��ال قطري ويتضمن القيمة االسمية للسهم البالغة ��ال قطري واحد باإلضافة   •

لعالوة تبلغ 2.14 ��ال قطري �ائد تكاليف الط�ح ورسوم االد�اج البالغة 0.01 ��ال قطري لكل سهم  
يشمل المس�ثم�ون المؤهلون فئات المواطنين القط��ين، والكيانات االعتبا��ة المسجلة في دولة قطر.  •

التزم عدد من مس�ثم��ن الرئيس�ين باالك�تاب في عدد إجمالي �بلغ 52.500.000 سهم (بما يعادل   •
نسبة %15 من أسهم كيو إل إم) بما يعكس ثقتهم في الشركة.  

ُتفتح فترة االك�تاب اعتبا�ًا من تا��خ 10 ديسمبر 2020 وحتى تا��خ 23 ديسمبر 2020.  •
المؤسسون هم شركة قطر للتأمين ش.م.ع.ق (قط��ة) وشركة الب�وق للتجارة ذ.م.م (قط��ة) وشركة   •

المرقاب كا�يتال ذ.م.م (قط��ة) و الشيخ خالد بن محمد آل ثاني (قطري) والشيخ سعود بن خالد بن حمد   
آل ثاني (قطري) والسيد عبداهلل بن خليفة العطية (قطري) والسيد حسين إب�اهيم الفردان (قطري)   

والسيد جاسم محمد إب�اهيم الجيدة (قطري)  
المساهمون مدعوون ههنا لحضور الجمعية العامة التأسيسية لشركة كيو أل أم لتأمين الحياة    •

والتأمين الصحي ش.م.ع.ق. و المق�ر عقده في  30 ديسمبر 2020 و لن يتم أرسال أي دعوات   
أخرى لهذا اإلجتماع.  

يُسّر شركة (كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي)، بصفتها شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول 
إلى شركة مساهمة عامة قط��ة (ويشار إليها "الشـركة") أن تعلن عن نيتها القيام عبر عملية ط�ح عام أولي 
("الط�ح" أو "الط�ح العام") بط�ح 210.000.000 سهمًا من أسهمها ("أسهم الط�ح") في بورصة قطر. يمثل 

الط�ح العام األولي نسبة %60 من حصص �أس مال الشـركة. وعقب الط�ح سيحتفظ المساهم البائع الوحيد، 
وهو شركة قطر للتأمين ش.م.ع. ق (ويشار إليه "قطر للتأمين" أو "المساهم البائع")، بنسبة %25 من حصص 

�أس مال الشـركة بعد الط�ح، في حين يحتفظ بالنسبة المتبقية وقدرها %15 في �أس مال الشـركة بعد 
الط�ح مس�ثم�و ما قبل الط�ح (ويشار إليهم معًا بمصطلح "المؤسسون"). وتقوم الشـركة على نحو مستقل 
بتوفير نشرة الط�ح واإلد�اج ("نشرة الط�ح") داخل دولة قطر فيما يتعلق بعملية الط�ح والتي تشكل جزًء من 

هذا اإلعالن.

يتم فتح الط�ح أمام فئات المس�ثم��ن المؤهلين ("المس�ثم�ون المؤهلون") التالية: (1) المس�ثم��ن من 
األف�اد والكيانات االعتبا��ة وتشمل هذه الفئة كًال من (أ) األف�اد من المواطنين القط��ين ("المس�ثم�ون 
األف�اد")، و(ب) الكيانات االعتبا��ة القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة القيد السا��ة في السجل 

التجاري والصادرة عن و�ارة التجارة والصناعة ("المس�ثم�ون من الكيانات االعتبا��ة") (ويشار إليهما معًا بعبارة 
"المس�ثم�ون من األف�اد والكيانات االعتبا��ة")، و(ج) وكذلك (2) فئة مختارة سلفًا من المس�ثم��ن الرئيس�ين 

من الجهات المؤسسة أو القائمة في دولة قطر (ويشار إليهم "المس�ثم�ون الرئيسيون").

ُيقسم الط�ح إلى ش��حتين، ومع م�اعاة أحكام نشرة الط�ح والقوانين السا��ة، فإنه يجوز (أ) للمس�ثم��ن من 
األف�اد و(ب) المس�ثم��ن من الكيانات االعتبا��ة االك�تاب بحد أقصى في عدد 157.500.000 سهمًا من 

األسهم، بما يعادل نسبة %45 من الحصص في �أس مال الشـركة وذلك بموجب الش��حة األولى. في حين 
يك�تب بموجب الش��حة الثانية المس�ثم�ون الرئيسيون االمحددون وهم تحديدًا الهيئة العامة للتقاعد 

والتأمينات االجتماعية، ومجموعة الدوحة للتأمين ش.م.ع.ق، والشركة القط��ة إلدارة الموانئ (مواني)، في 
عدد اجماله52.500.000 سهمًا، بما يعادل نسبة %15 من الحصص في �أس مال الشـركة.

 
يتم فتح الط�ح لالك�تاب على جميع المس�ثم��ن المؤهلين �وم الخميس، الموافق 10 ديسمبر 2020 

وينتهي با�تهاء وقت العمل الرسمي (بتوقيت الدوحة) في �وم األربعاء، الموافق 23 ديسمبر 2020. من 
المتق�ح أيضًا أن يتم التخصيص ألسهم الط�ح وكذلك رد مبالغ طلبات االك�تاب الفائضة، إن وجدت، بتا��خ 

الثالثاء، الموافق 29 ديسمبر 2020. من المتوقع أن يتم استكمال اج�اءات تأسيس الشركة بصفتها شركة 
مساهمة عامة قط��ة (ش.م.ع.ق) وإصدار شهاد السجل التجاري لها بتا��خ الخميس، الموافق 3 ينا�ر 2020.

يتعين على المس�ثم��ن المؤهلين الحصول على نسخة من نشرة الط�ح وق�اءا�ها بالكامل قبل ا�خاذ ق�ار 
االس�ثمار في أسهم الشــركة. إن هذا الق�ار ينطوي على مخاطر معينة م�ينة بتفصيل أكثر في نشرة الط�ح. 
ال تشكل هذه الوثيقة وال يقصد منها أن تشكل أو تحل محل نشرة الط�ح واإلد�اج. يمكن الحصول على نسخ 
من نشرة الط�ح من خالل الموقع اإللكت�وني للشــركة (www.qlm.com.qa) أو من خالل الف�وع المشاركة 

لبنوك االك�تاب في دولة قطر (يشار إليها "بنوك االك�تاب").

بنك االك�تاب الرئيسي: بنك قطر الوطني 
قائمة بنوك االك�تاب األخرى

البنك األهلي  البنك التجاري  

بنك الخلي� التجاري بنك الدوحة 

الط�ح العام األولي ألسهم الشـركة  .1
الشركة حتى تا��خ هذا اإلعالن هي شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول إلى شركة مساهمة عامة 

قط��ة. وأي إشا�ات وردت في هذا اإلعالن إلى إج�اءات أو آ�اء أو �يانات صادرة عن الشركة هي فقط 
إشا�ات إلى إج�اءات وآ�اء و�يانات خاصة صادرة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة، والتي يتم التصد�ق عليها 

من قبل الشــركة عقب تحولها إلى شركة مساهمة عامة قط��ة.

يمنح الط�ح المس�ثم��ن المؤهلين الفرصة لالس�ثمار في قطاع التأمين على الحياة الجماعي والتأمين   2-1
الصحي الجماعي في دولة قطر.  

عقب التحول إلى شركة مساهمة عامة قط��ة، سيظل المقر الرئيسي للشركة كما هو في الخلي�   3-1
الغربي، الدوحة، دولة قطر.

2. أعمال وتا��خ الشـركة 

الشـركة هي شركة �ائدة في التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي الجماعي في دولة قطر.  1-2

�تمثل األنشطة الرئيسية للشركة في التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي الجماعي وتأمين   2-2
حماية اال�تمان الجماعي. تقوم الشـركة بصورة مباشرة بتوفير التغطية التأمينية ضد المخاطر في دولة قطر 

كما أنها تقوم أيضـًا �إعادة تأمين المخاطر المؤمن عليه لدى شركات تأمين أخرى في بلدان أخرى، وهي 
تحديدًا بلدان إ.ع.م، سلطنة عمان، ودولة الكويت. تأسست الشـركة في دولة قطر بتا��خ 30 اب��ل 2018 

وهي تخضع لرقابة وإش�اف مصرف قطر المركزي.

2-3  فيما يلي األهداف التي تأسست من أجلها الشـركة:

يتمثل النشاط األساسي للشركة بالقيام بأعمال التأمين الصحي وأعمال التأمين على الحياة  وفقًا للترخيص 
الصادر لها من مصرف قطر المركزي، وأية أوجه أخرى من أعمال التأمين وفقًا لما يتم الترخيص لها به من 

مصرف قطر المركزي في المستقبل. 

يجوز للشركة حيازة الحقوق في أي مؤسسة ت�اول أنشطة مما�لة أو ذات صلة أو التي قد تسهم في تحقيق 
أهداف الشـركة في دولة قطر أو خارجها. يجوز للشركة أيضـًا تملك األسهم في المؤسسات المذكورة أو 

االندماج معها أو حيازتها أو إب�ام أي ارتباط معها بأي ط��قة تق�رها الشـركة.

تعتبر األغ�اض المحددة في هذه المادة أغ�اضًا مستقلة وهي غير محدودة أو مقيدة ويحوز تعد�ل هذه 
األغ�اض أو اإلضافة اليها بق�ار من الجمعية العامة غير العادية بتوصية من مجلس اإلدارة. ويكون تعد�ل أو 
اإلضافة على األنشطة التجا��ة المعددة في السجل التجاري للشركة بما يتوافق مع تعد�ل أغ�اض الشركة 

أو اإلضافة اليها، بق�ار من مجلس اإلدارة ويتم وفقًا لإلج�اءات المتبعة لدى الو�ارة. 

2-4  عقب تأسيسها، أصبحت الشـركة خلفًا في األعمال لشركة (كيو اليف لتأمينات الحياة والتأمين الصحي – 
ذ.م.م) المسجلة لدى مركز قطر للمال، ويشار إليها (كيو اليف) بموجب استحواذها لكامل محفظة أعمال 

التأمين الخاصة بشركة (كيو اليف) والتي كانت ت�اول أعمالها منذ �ونيو 2011، حيث خضعت عملية تحو�ل 
محفظة األعمال لموافقة من المحكمة المدنية والتجا��ة لمركز قطر للمال التي أقرت بتا��خ 7 ينا�ر 2019، 

نقل محفظة األعمال اعتبا�ًا من 1 ينا�ر 2019. وحتى ذاك الحين، كانت (كيو اليف) هي من ت�اول أنشطة 
أعمال التأمين ال ت�ال تحت رقابة هيئة �نظيم مركز قطر للمال. وباإلضافة إلى نقل محفظة األعمال، 

استحوذت الشـركة أيضـًا على كامل الحصص بنسبة %100 في �أس مال (كيو اليف)، وكما بتا��خ هـذه 
النشـرة فإن (كيو اليف) عبارة عن شركة فرعية تابعة ومملوكة بالكامل للشركة. كما ق�رت الشـركة أن 
إعادة الهيكلة هذه ستبسط هيكلتها ضمن منظومة مجموعة قطر للتأمين (حيث تخضع معظم شركات 

المجموعة لرقابة وإش�اف المصرف المركزي) كما أنها ستع�ز آلية الحوكمة وفعالية �أس المال في 
الشـركة. إضافًة إلى ذلك، واصلت الشـركة م�اولة نفس األنشطة على غ�ار ما قامت به (كيو اليف) سابقًا 

(تحديدًا التأمين الجماعي على الحياة، التأمين الصحي الجماعي، تأمين ضمان اال�تمان الجماعي) ولكنها 
قامت بتوسيع نطاق أعمالها لتشمل عمليات التأمين على الحياة لألف�اد كما أنها ستواصل التوسع في 

خطوط منتجات تأمينية جديدة وإضافية، بما في ذلك التأمين الصحي لألف�اد، والتأمين على الحياة المرتبط 
باالس�ثمار.

2-5  ترى الشركة أن األنشطة واألعمال التجا��ة الخاصة بها �تحلى بنقاط القوة التنافسية الموضحة أدناه 
والتي من شأنها تمكين الشركة من �نفيذ است�ا�يجيتها بنجاح، و�تمثل هذه االست�ا�يجية في تعظيم القيمة 

للمساهمين، من خالل االستفادة من نقاط القوة التي �تمتع بها الشـركة والمكانة الذي تحتلها في صناعة 
التأمين، وهي:

الصدارة في السوق: تعد الشـركة أكبر شركة تأمين صحي جماعي في دولة قطر وذلك استنادا إلى    •
حجم إجمالي أقساط التأمين المحققة.  

ارتباطات طويلة األجل مع العمالء: لدى الشـركة عقود وارتباطات طويلة األجل التي أبرمتها مع عمالئها   •
سواء في مجال التأمين الصحي الجماعي أو التأمين على الحياة الجماعي، والتي تمكنها من تحقيق   

تدفق منتظم من العوائد.  
المكانة ال�اسخة والمالءة المالية الثابتة: إن األداء القوي السابق الذي حققته الشـركة يمنحها مي�ات   •

�نافسية تؤهلها ليس فقط للفوز بعقود جديدة، بل لتجديد العقود ووثائق التأمين الحالية والحفاظ على   
ارتباطا�ها مع م�ودي الخدمات. كما أن معدل المالءة المالية الذي �تمتع به الشـركة يستوفي دائمًا بل   

يفوق الش�وط التنظيمية المطلوبة.  
قاعدة ع��ضة من العمالء: تملك الشـركة محفظة منوعة من العمالء، حيث لم يسهم أي عميل منفرد   •

بأكثر من نسبة %8 من إجمالي قيمة أقساط وثائق التأمين المحققة.  
االس�ثما�ات الك�يرة في نظم المعلومات المملوكة لها: يقوم نظام تقنية المعلومات المتطور   •

والمتكامل في الشـركة بربط جميع مكونات دورة التأمين بالكامل، بما في ذلك: التواصل مع العمالء،   

تعد�ل المنتجات، التقارب مع شبكات م�ودي الخدمة، وإدارة وثائق التأمين، وتحصيل األقساط، وإدارة   
عمليات إعادة التأمين، إج�اء المهام المحاس�ية وتقا��ر تحليل األعمال، وكلها تمنح الشـركة نقاط تفوق  

على منافسيها.  
الخب�ات الطويلة ألعضاء ف��ق اإلدارة: يتمتع أف�اد ف��ق اإلدارة العليا في الشـركة بخب�ات طويلة في   •
قطاعي التأمين الصحي والتأمين على الحياة، ويحظى رجال اإلدارة العليا في المجمل بمتوسط خبرة   

ي��د عن 15 سنة في صناعة التأمين.  
شبكة م�ودي الخدمات التي ال نظير لها: يحظى أعضاء الشـركة وعمالؤها �إمكانية االستفادة بشبكة   •

واسعة من م�ودي الخدمات الرعاية الصحية والط�ية الممتدة ألكثر من 75.000 مستشفى وعيادة   
وصيدلية ومرفق صحي في أكثر من 100 دولة في قا�ات العالم الست.  

القد�ات الداخلية: �تمتع الشـركة بقد�ات ال نظير لها تم��ها عن غيرها من شركات التأمين المنافسة   •
العاملة في قطر، كما أن هذه القد�ات ُتمّكن الشركة من احتالل موقع الصدارة في السوق، وتمنحها   

ميزة ف��دة �تمثل في دعم أي نظام تأمين صحي يصبح إل�اميًا مستقبًال في دولة قطر.  
القد�ات العالية في إدارة األصول: �تمتع الشـركة بأداء اس�ثماري ثابت و�ائد، بفضل تدا�يرها مع مد�ر   •

االس�ثما�ات الخارجية التابع لها (إي�يكيور انفستمنت مانجمنت)، وهي إحدى الشركات ال�ائدة في إدارة   
األصول واالس�ثما�ات.   

 
3.  �أس المال وط�يعة األسهم وعددها وقيمتها وعدد األسهم المط�وحة لالك�تاب العام، والقيود 

عليها واألسهم المملوكة للمؤسسين
�بلغ �أس مال الشركة الُمصدر المق�ر للشركة 350.000.000 ��اًال قط��ًا مقسمًا إلى 350.000.000   1-3

سهمًا عاديًا، بقيمة اسمية تبلغ واحد (1) ��اًال قط��ًا للسهم الواحد منها. سيتم تعد�ل هيكل �أس مال الشـركة 
من الهيكل الحالي قبل تحولها إلى شركة مساهمة عامة وهو 35.000.000 سهمًا بقيمة اسمية قدرها 10 
��ال قطري للسهم الواحد ليصبح هيكل المساهمة بعد التعد�ل 350.000.000 سهمًا بقيمة اسمية قدرها 1 

��ال قطري للسهم الواحد، وستظل القيمة االسمية اإلجمالية ل�أس مال الشركة كما هي بواقع 
350.000.000 ��اًال قط��ًا.

إن المساهمين المؤسسين للشركة ("المؤسسون") وهم مالكو الحصص في الشـركة ق�يل الط�ح   2-3
مباشرة، يملكون 350.000.000 سهمًا عاديًا بما يعادل كامل حصة �أس المال في الشركة، وقد وافقت 

(شركة قطر للتأمين) بصفتها المساهم البائع الوحيد على �يع جزء من حصتها في الشركة وبهذا تط�ح 
لالك�تاب عدد إجمالي قدره 210.000.000 سهمًا عاديًا، بما يعادل نسبة %60 من إجمالي �أس المال 

المصدر في الشركة.

بموجب الط�ح العام األولي، يتم ط�ح عدد إجمالي قدره 157.500.000 سهمًا، بما يعادل نسبة %45 من 
إجمالي حصص �أس المال في الشـركة، على المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة، كما يتم ط�ح عدد 
إجمالي قدره 52.500.000 سهمًا، بما يعادل نسبة %15 من إجمالي حصص �أس المال في الشـركة، على 

المس�ثم��ن الرئيس�ين. ويحتفظ المؤسسون بالعدد الباقي من األسهم والبالغ 140.000.000 سهمًا، يما 
يعادل نسبة %40 من إجمالي حصص �أس المال في الشـركة.

سيتم ط�ح أسهم الط�ح على المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة وفقًا للش�وط واألحكام الواردة في 
نشرة الط�ح. يتم ط�ح أسهم الط�ح لالك�تاب بسعر قدره 3.15 ��اًال قط��ًا لكل سهم من أسهم الط�ح ("سعر 

الط�ح") ويتضمن سعر الط�ح هذا تكاليف الط�ح واإلد�اج البالغة 0.01 ��اًال قط��ًا للسهم ("رسوم الط�ح 
واإلد�اج")، بما يعكس  قيمة سوقية إجمالية للشركة تبلغ 1.099.000.000 ��اًال قط��ًا عند الط�ح العام 

األولي.

ملكية الكيانات الفرعية التابعة للشركة

تملك الشركة حصة �أس المال بالكامل بنسبة %100 في شركة (كيو اليف)، واألخيرة بدورها هي   3-3
الشركة األم التي يتبع لها كيان فرعي مسجل في البوان، مالي��ا ("الف�ع المسجل في البوان")( تحت 

التصفية). وبهذا فإن المس�ثم��ن بموجب هذا الط�ح سوف يتملكون ويستحوذون على ملكية غير مباشرة 
بالنسبة والتناسب في (كيو اليف) و(الف�ع المسجل في البوان) وذلك بموجب االس�ثمار في أسهم الشركة.

القيود على الملكية 

يحظر النظام األساسي للشركة ("النظام األساسي") على أي شخص -سواء أكان شخصًا ط�يعيًا أو   4-3
اعتبا��ًا، تملك أكثر من عدد الحد األقصى المحدد من األسهم (عدد من األسهم ال يتجاوز نسبة %5 من �اس 
مال الشــركة)، و يجوز لمجلس إدارة الشركة أن يجيز ملكية المساهمين غير القط��ين حتى حد أقصى قدره 
%49 من األسهم المدرجة في بورصة قطر أو في أي سوق منظم خاضع للتقنين يجوز إد�اج األسهم فيها.

نقل ملكية األسهم 

باإلضافة إلى األحكام ذات الصلة الواردة في النظام األساسي والمتعلقة بنقل ملكية األسهم، يخضع   5-3
إصدار ونقل ملكية األسهم أو سندات القرض أو السندات أو األو�اق المالية أو غيرها من األدوات إلى القواعد 

التي تحكم الشركات المدرجة في بورصة قطر ("بورصة قطر") وأية تعديالت تط�أ عليها و/أو أي بورصة 
منظمة أخرى قد تد�ج فيها الشركة من وقت آلخر، ويتعين االم�ثال لتلك القواعد.

يجوز نقل ملكية أي عدد صحيح من األسهم و�يعها ورهنها والتب�ع بها والتصرف فيها بح��ة بأي شكل   6-3
من األشكال وبدون قيود وفقًا ألحكام النظام األساسي. وأي عملية نقل ملكية لألسهم ال �توافق مع 

النظام األساسي للشركة تكون باطلة والغية. ويتم إج�اء عمليات االك�تاب والتصرف ونقل ملكية سندات 
القرض والسندات واألو�اق المالية (بخالف األسهم) وغيرها من األدوات، بما يتوافق مع ش�وط إصدارها.

يجوز لمجلس اإلدارة أن يمنع الشركة من تسجيل أي عملية نقل ملكية أسهم في الحاالت التالية: (أ) إذا   7-3
تمت خالفًا ألحكام النظام األساسي، (ب) إذا كانت �تعلق بأسهم غير مدفوعة بالكامل، (ج) إذا تمت لصالح 
أكثر من أربعة مالكين متضامنين، وكذلك (د) إذا كانت بغرض نقل أسهم مرهونة أو خاضعة لحكم قضائي 

يحظر نقل ملكيتها.

يجوز لمجلس اإلدارة منع الشــركة أو أي شخص ينوب عنها من تسجيل أي عمليات نقل ملكية لسندات   8-3
الق�وض أو السندات أو األو�اق المالية (بخالف األسهم) وغيرها من األدوات، إذا كانت عملية التسجيل ونقل 

الملكية هذه مخالفة لش�وط إصدار سندات القرض والسندات واألو�اق المالية هذه أو غيرها من األدوات.

تو��ع أرباح األسهم  .4
عقب الط�ح، وما لم يتق�ر خالف ذلك بمقتضى أحكام القانون الساري وق�ا�ات مجلس اإلدارة، ومع   1-4
م�اعاة مقتضيات المالءة المالية وكفاية �أس المال وظ�وف السوق واألحوال ال�يئية واالقتصادية العامة، 

ومخططات النمو وتوسيع األعمال سواء الحالية أو المستقبلية، وكذلك جميع العوامل األخرى التي قد يكون 
لها أ�ر على أعمال الشـركة، فإن الشركة تعتزم دفع أرباح حصص سنوية لمساهميها بقيمة �ت�اوح �ين 40% 

إلى %60 من صافي أرباح الشـركة. أي أرباح أسهم يتم اإلعالن عنها قد ُتدفع على هيئة أرباح أسهم نقدية أو 
عن ط��ق رسمة األرباح من خالل أسهم عالوة أو م��� من األم��ن معًا وفق ما ي�اه مجلس اإلدارة مناسبًا 

ليوصي به.

نحث مقدمي طلبات االك�تاب بقوة (ولكنهم ليسوا مطال�ين بذلك) على أن يطلبوا نموذج تعد�ل   2-4
�يانات المس�ثمر الوطني (NIN Information Modification Form) الخاصة ببورصة قطر وأن يقوموا بتعبئتها، 

 ،(www.qcsd.com.qa) ويمكن الحصول عليها من خالل موقع شركة قطر لإليداع المركزي لألو�اق المالية
حيث سُيمّكن ذلـك مقدمي طلبات االك�تاب من تسلم دفعات تو��عات األرباح مباشرة في أي حساب 

مصرفي يحددونه.

إج�اءات الط�ح للمس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة  .5
يكون االك�تاب مفتوحًا طوال فترة الط�ح والتي ستبدأ بتا��خ 10 ديسمبر 2020 ("تا��خ فتح االك�تاب")   1-5

وينتهي با�تهاء وقت العمل الرسمي (بتوقيت الدوحة) في 23 ديسمبر 2020 ("تا��خ إغالق االك�تاب") بما 
فيها هذ�ن اليومين. وخالل فترة الط�ح هذه، يجوز للمس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة التقدم بطلبات 
لالك�تاب في أسهم الط�ح من خالل استيفاء وتقديم نموذج طلب اك�تاب ("نموذج طلب االك�تاب"). ال يجوز 

للمس�ثم��ن الرئيس�ين استخدام نموذج الطلب هذا لالك�تاب في أسهم الط�ح.

بنوك االك�تاب وحدها هي الجهات الوحيدة المرخص لها بتو��ع نماذج طلب االك�تاب على   2-5
المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة نيابة عن الشــركة، وتكون بنوك االك�تاب وحدها هي المختصة 

بتو��ع وتجميع كافة نماذج وأوامر االك�تاب أ�ناء فترة الط�ح إضافًة للنظر فيها. كما يختص بنك االك�تاب 
الرئيسي �إرسال إخطار بالتخصيص النهائي لألسهم ورد فائض عوائد أسهم الط�ح غير المخصصة (إن وجدت).

يجوز للمس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة خالل فترة الط�ح التقدم بطلبات االك�تاب باألسهم   3-5
من خالل تعبئة نموذج طلب االك�تاب واالم�ثال بأي تعليمات منصوص عليها في نموذج طلب االك�تاب 

ونشرة الط�ح. أي نموذج طلب يتعلق بأسهم الط�ح �تم تعبئته دون االم�ثال الكامل للمتطلبات المنصوص 
عليها في تلك الطلبات، سيكون عرضة للرفض دون أي حق في الحصول على تعويضات أو أي تدا�ير أخرى. 

ويتنا�ل كل مس�ثمر من المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة عن أي حق في ا�خاذ أي إج�اء ضد 
المؤسسين، أو الشركة أو مستشار اإلد�اج ومد�ر الط�ح أو أي من بنوك االك�تاب. 

ُيحظر تقديم طلبات اك�تاب متعددة تحمل االسم ذا�ه ألي من المس�ثم��ن من األف�اد أو الكيانات   4-5
االعتبا��ة. وفي حال تلقي طلبات اك�تاب بنفس االسم من أي من المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات 

االعتبا��ة، فسيتم النظر في واحد منها فقط (وفق التقد�ر المطلق لبنك االك�تاب ذي الصلة)، في حين يتم 
رفض باقي طلبات االك�تاب برمتها. وبغض النظر عما ورد أعاله، فإن أي طلب اك�تاب مقدم من قبل (أ) أحد 

الوالد�ن أو األوصياء القانون�ين نيابة عن شخص قاصر، أو (ب) أحد األقارب من الدرجة األولى (أحد الوالد�ن أو 
ابن أو ابنة أو �وج أو �وجة) لن يحول دون قيام هذا الشخص من القيام أيضـًا بتقديم طلب اك�تاب باسمه أو 

باسمها بموجب نموذج طلب اك�تاب مستقل. ويقع على عا�ق المس�ثمر الفرد وحده مسؤولية ضمان استيفاء 
نموذج طلب االك�تاب الخاصة به للتعليمات من كافة النواحي وتقديمه إلى أي من بنوك االك�تاب المعنية 

قبل تا��خ إغالق االك�تاب. ولن تقبل أي نماذج طلبات يتم تقديمها إلى أي من بنوك االك�تاب بعد ساعات 
العمل المعتادة في تا��خ اإلغالق.

يتعين سداد كامل قيمة مبلغ أسهم الط�ح (باإلضافة إلى رسوم الط�ح واإلد�اج) عند تقديم نماذج طلب   5-5
االك�تاب. ويمكن إج�اء عملية السداد عن ط��ق الخصم من األرصدة الموجودة في أي حساب لدى أي من 

بنوك االك�تاب. وعلى كل مس�ثمر من المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة إرفاق نسخة من جواز 
سفره أو بطاقته الشخصية أو مستندا�ه التأسيسية بنموذج طلب االك�تاب. وتحتفظ الشركة و/أو مؤسسيها 

و/أو بنوك االك�تاب بحق رفض أي نموذج طلب اك�تاب ال يكون مستوفيًا حسب األصول أو بشكل كامل، 
و/أو في حالة عدم تقديم أي وثائق يتعين إرفاقها (كما هو موضح في نشرة الط�ح و/أو نموذج طلب 

االك�تاب ذا�ها). ويمكن أن يشمل هذا على س�يل المثال ال الحصر عدم تعبئة نموذج طلب االك�تاب بشكل 
واضح، أو تح��ره من جانب مس�ثمر غير مؤهل أو نيابة عنه، أو تح��ره من جانب قاصر، أو عدم تعبئته بشكل 
كامل، أو إن تضمن معلومات خاطئة أو متناقضة أو ناقصة أو أنه ال يتفق مع القوانين واللوائح السا��ة أو 

الطلبات، أو في حالة عدم إرفاق الوثائق الداعمة المناسبة.

في حالة مقدم الطلب القاصر، يتعين على وصّيه التقدم بطلب ش�اء أسهم الط�ح نيابة عنه. وفي هذه   6-5
الحالة. إن أي طلب يتقدم به وصّي بالنيابة عن قاصر ال يمنع هذا الوصي من االك�تاب بأسهم الط�ح باسمه 

إذا كان مس�ثم�ًا مؤهًال.

في جميع األحوال، يجب على المتقدمين بطلبات االك�تاب التأكد - في حالة إرفاق وثائق بنموذج   7-5
طلب االك�تاب - من إ�احة أصل كل وثيقة لالطالع عليها من قبل بنك االك�تاب الذي ُقدم له نموذج الطلب. 

ومن خالل االك�تاب أو السعي لالك�تاب باألسهم عبر الط�ح، فإن كل مس�ثمر من المس�ثم��ن من األف�اد 
يتعهد بضمان تعويض الشــركة والمؤسسين وبنوك االك�تاب ومستشاري كل منهم على حدة عن كافة 

الخسائر التي �نجم أو قد �نجم عن عدم م�اعاة ش�وط نموذج طلب االك�تاب و/أو أي تقصير أو إغفال من 
جانب أي من المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة في الوفاء بالش�وط الم�ينة في نموذج طلب 

االك�تاب و/أو نشرة الط�ح

كما أن أي أسهم إضافية تم إصدارها أو نقلها ملكيتها إلى أي مس�ثمر مؤهل وفق توجيهات   8-5
المؤسسين أو الشــركة أو أي من بنوك االك�تاب بغرض تصحيح أو تدارك أي نقص أو خطأ في عملية 

التخصيص يجب التعامل معها من جميع النواحي واألغ�اض على أنها من أسهم الط�ح.

وتجدر اإلشارة إلى إمكانية استخدام نموذج طلب االك�تاب من جانب بنوك االك�تاب، مصرف قطر   9-5
المركزي، شركة قطر لإليداع المركزي لألو�اق المالية لتحديث أي �يانات (بما في ذلك مدفوعات أرباح 

األسهم) متوفرة حاليًا فيما يتعلق بأي أو�اق مالية أخرى متداولة في بورصة قطر والمملوكة حاليًا لهذا 
الشخص أو للشخص الذي قام مقدم الطلب بتقديم نموذج طلب االك�تاب نيابًة عنه.

�توافر نشرة االك�تاب على موقع الشركة اإللكت�وني (www.qlm.com.qa) باإلضافة للف�وع المختارة   10-5
من لبنوك االك�تاب. يجوز للمتقدمين لالك�تاب االتصال بأي من بنوك االك�تاب للحصول على نموذج طلب 

االك�تاب وتعبئته وتسليمه، ووردت قائمة بأسماء بنوك االك�تاب في نشرة الط�ح. 

تجدر اإلشارة أيضـًا إلى أن ف�وع بنوك االك�تاب المشاركة في قطر لها ساعات العمل الخاصة بها، لذا   11-5
يفضل أن يتحقق المس�ثم�ون من األف�اد والكيانات االعتبا��ة من ساعات العمل لف�وع بنك االك�تاب 

المشاركة، وذلك لضمان عدم إضاعة فرصة المشاركة في الط�ح العام األولي.

حساب التداول
ال يشترط أن يكون لمقدم الطلب حساب تداول، ومع ذلـك في حال رغب المتقدم في أن يتمكن من   12-5

تداول أسهمه بعد الط�ح، فإنه يتعين عليه أن يحتفظ بحساب لدى وسيط مرخص من بورصة قطر. لن يكون أي 
مقدم طلب ال يملك حساب تداول قاد�ًا على تداول أسهمه في بورصة قطر بعد الط�ح. ويمكن الحصول على 
المعلومات الخاصة بفتح حساب تداول من مكا�ب بورصة قطر في الدوحة أو من خالل ف�وع بنوك االك�تاب 

المشاركة في جميع أنحاء قطر.
 

تكاليف الط�ح واإلد�اج  .6
�بلغ سعر الط�ح 3.15 ��اًال قط��ًا ويتضمن سعر الط�ح هذا رسوم تكاليف الط�ح واإلد�اج البالغة 0.01   1-6
��ال قطري لكل سهم من أسهم الط�ح، وهو واجب الدفع من قبل المس�ثم��ن المؤهلين. يحتفظ المساهم 

البائع بعائدات حصيلة الط�ح. علمًا بأن صافي عائدات حصيلة الط�ح لصالح المساهم البائع (عبارة عن إجمالي 
حصيلة الط�ح المتوقعة بواقع 661.500.000 ��اًال قط��ًا ناقص تكاليف الط�ح واإلد�اج المتوقعة التي يتم 

تحصيلها من المس�ثم��ن بواقع 2.100.000 ��اًال قط��ًا لتصبح الحصيلة 659.400.000 ��اًال قط��ًا من عملية 
الط�ح). وإلى الحد الذي �تجاوز فيه التكاليف الفعلية للط�ح (حسبما ورد أدناه) مبلغ 2.100.000 ��اًال قط��ًا، 

فإن المساهم البائع سوف يتحمل التكاليف اإلضافية.

تغطي تكاليف الط�ح واإلد�اج التي تم فرضها فيما يتعلق بالط�ح، من �ين أمور أخرى، ما يلي:  2-6
المصا��ف والرسوم المتعلقة بطلب ش�اء أسهم الط�ح وتو��عها و�نفيذ اإلج�اءات الالزمة من جانب   •

بنوك االك�تاب، كذلك فتح الحسابات المصرفية لدى بنوك االك�تاب والحفاظ عليها فيما يتعلق بعملية   
الط�ح؛  

تسوية مصا��ف المستشا��ن المهن�ين المتعلقة بهيكلة الط�ح وإعداده (بما في ذلك على س�يل المثال   •
ال الحصر، مستشار اإلد�اج ومد�ر الط�ح والمستشا��ن القانون�ين الدول�ين والمستشا��ن القانون�ين   

القط��ين ومدققي الحسابات المستقلين)؛  
التكاليف والرسوم التنظيمية إلد�اج األسهم في بورصة قطر؛ وكذلك   •

المصا��ف األخرى المرتبطة بالط�ح (بما في ذلك على س�يل المثال ال الحصر، مصا��ف العالقات العامة،   •
وفعاليات إطالق الط�ح، وأعمال الدعاية والطبع والنشر).  

الحد األدنى واألعلى لطلبات االك�تاب  .7
�بلغ الحد األدنى ألي طلب اك�تاب 500 سهمًا من أسهم الط�ح بالنسبة لكل مس�ثمر من المس�ثم��ن   1-7

األف�اد والكيانات االعتبا��ة. أي طلب اك�تاب من أي مس�ثمر من األف�اد أو الكيانات االعتبا��ة يتجاوز الحد 
األدنى لطلب االك�تاب المعمول به يجب أن يكون بمضاعفات العدد 100 من أسهم الط�ح. �بلغ الحد األدنى 
ألي طلب اك�تاب بالنسبة لكل مس�ثمر من المس�ثم��ن الرئيس�ين 500 سهمًا من أسهم الط�ح، في حين �بلغ 

الحد األقصى ألي طلب اك�تاب بالنسبة لكل مس�ثمر من المس�ثم��ن الرئيس�ين 17.500.000 سهمًا من 
أسهم الط�ح وبما يعادل نسبة %5 من �أس مال الشـركة.

�بلغ الحد األقصى ألي طلب اك�تاب 17.500.000 سهمًا من أسهم الط�ح وبما يعادل نسبة %5 من   2-7
�أس مال المصدر للشـركة وذلك بالنسبة لكل مس�ثمر من المس�ثم��ن من األف�اد ومن الكيانات االعتبا��ة. أي 

طلب اك�تاب يتم تلقيه بقيم أعلى من الحد األقصى المشار إليه سوف ُيخّفض وُيعامل على أنه طلب لقيمة 
الحد األقصى المعمول به فقط.

موعد التسجيل ومكانه وتا��خ ا�تهائه واألحكام األخرى ذات الصلة  .8
من المتوقع أن يحصل المس�ثم�ون من األف�اد والكيانات االعتبا��ة، الذ�ن استوفوا وقدموا نماذج   1-8

طلب االك�تاب حسب األصول، وقاموا �إيداع المبالغ المطلوبة (سعر الط�ح مض�وبًا في عدد أسهم الط�ح 
التي تقدموا بالطلب لش�ائها) لدى بنوك االك�تاب خالل فترة الط�ح، على المعلومات المتعلقة بالتخصيصات 

المق�رة لهم ورد فائض مبالغ االك�تاب، إن ُوجدت، خالل أسبوعين (2) ا�نين من تا��خ إغالق الط�ح.

أي مبالغ إضافية بشأن أسهم الط�ح لم يتم تخصيصها (إن ُوجدت) سوف ترد عقب إغالق الط�ح عن   2-8
ط��ق قيدها في الحساب. من المقت�ح أن يتم تخصيص أسهم الط�ح ورد فائض مبالغ االك�تاب، إن ُوجدت، 

بحلول 29 ديسمبر 2020.

ق�يل تا��خ إغالق الط�ح، ستقوم الشــركة بتقديم طلب إلى هيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر   3-8
إلد�اج األسهم للتداول في بورصة قطر وفقًا لقواعد اإلد�اج الخاصة بهيئة قطر لألسواق المالية وبورصة قطر. 

وسيتم تداول األسهم إلكت�ونيًا من خالل سجل أسهم الشــركة الذي تحتفظ به شركة قطر لإليداع المركزي 
لألو�اق المالية. من المتوقع أن يتم قبول اإلد�اج حوالي 6 ينا�ر 2021.

 
الجدول اإلرشادي للتوا��خ الرئيسية

التوا��خ الم�ينة أدناه هي مجرد توا��خ استداللية للتوقيتات المتوقعة ألحداث رئيسية معينة �تعلق   4-8
بالط�ح. وتحتفظ الشــركة بالحق في تغ�ير أي من التوا��خ و/أو المواعيد و/أو تقصير الفت�ات الزمنية أو 

تمديدها (وذلك وفق القواعد واللوائح المعمول بها).

است�ا�يجية تخصيص أسهم الط�ح  .9
يتم تخصيص أسهم الط�ح إلى المس�ثم��ن المؤهلين بأعداد صحيحة لألسهم فقط.   1-9

يتم تخصيص أسهم الط�ح لصالح المس�ثم��ن المؤهلين وفق است�ا�يجية التخصيص التالية:  2-9
1/2/9  تم تحديد عدد 157.500.000 سهمًا من أسهم الط�ح بما يعادل نسبة %45 في �أس مال الشـركة 

لصالح المس�ثم��ن من األف�اد والكيانات االعتبا��ة ("الش��حة األولى")، وعلى كل �اغب منهم أن يتقدم بطلب 
لالك�تاب في عدد من أسهم الط�ح يقع فيما �ين الحد األدنى البالغ 500 سهمًا من أسهم الط�ح وحتى الحد 

األقصى منها والبالغ 17.500.000 سهمًا من أسهم الط�ح (بما يعادل نسبة %5 من إجمالي �أس مال 
الشـركة).

على أن يتم تخصيص  أسهم الط�ح بموجب الش��حة األولى على النحو التالي: 
أوًال لصالح المس�ثم��ن من األف�اد، وإذا كان عدد أسهم الط�ح المطلوب االك�تاب فيه من قبل  (أ) 

المس�ثم��ن األف�اد متجاو�ًا لعدد أسهم الط�ح المتاحة لالك�تاب، عندئذ يتم تخصيص أسهم الط�ح على أساس 
النسبة والتناسب لصالح المس�ثم��ن من األف�اد، وبعد ذلك

في حال تبقى أي عدد من أسهم الط�ح، فيتم تخصيصها لصالح المس�ثم��ن من الكيانات االعتبا��ة، وإذا  (ب) 
كان عدد أسهم الط�ح المطلوب االك�تاب فيه من قبل المس�ثم��ن من الكيانات االعتبا��ة متجاو�ًا لعدد 

أسهم الط�ح المتبقية لالك�تاب، عندئذ يتم تخصيص أسهم الط�ح على أساس النسبة والتناسب لصالح 
المس�ثم��ن من الكيانات االعتبا��ة، وبعد كذلك

في حالة تبقى عدٌد من أسهم الط�ح، فيتم تخصيصها للمس�ثم��ن المؤهلين وفق ما يق�ره مجلس  (ج) 
اإلدارة بمحض اختياره.

2/2/9 تم تحديد عدد 52.500.000 سهمًا من أسهم الط�ح بما يعادل نسبة %15 في �أس مال الشـركة 
لصالح المس�ثم��ن الرئيس�ين ("الش��حة الثانية")، وعلى كل منهم أن يتقدم بطلب لالك�تاب في عدد من 

أسهم الط�ح يقع فيما �ين الحد األدنى البالغ 500 سهمًا من أسهم الط�ح وحتى الحد األقصى منها والبالغ 
17.500.000 سهمًا من أسهم الط�ح (بما يعادل نسبة %5 من إجمالي �أس مال الشـركة). يتم تخصيص 

أسهم الط�ح لصالح المس�ثم��ن الرئيس�ين بالكامل استنادًا لمبدأ التخصيص المضمون المتفق عليها سلفًا لصالح 
كل مس�ثمر من المس�ثم��ن الرئيس�ين.

في حالة تبقي عدد من أسهم الط�ح متاحة بعد ا�تهاء فترة االك�تاب، فيجوز تخصيص أسهم الط�ح   3-9
هذه لصالح المس�ثم��ن المؤهلين بناء على االختيار المطلق لمجلس اإلدارة. من المق�ر أن يتم اال�تهاء من 

تخصيصات أسهم الط�ح ورد مبالغ الطلبات ال��ادة، إن ُوجدت، بحلول 29 من شهر ديسمبر 2020.

10. عوامل المخاطر
ينطوي أي اس�ثمار في األسهم على قدر ك�ير من المخاطرة، بما في ذلك المخاطر التالية التي وردت   1-10

اإلشارة إليها بتفصيل أكبر في نشرة الط�ح واإلد�اج (في الصفحات من 14 الى 25) : 

المخاطر المتعلقة بالشركة  •
المخاطر المتعلقة بالط�ح واسهم الط�ح وسوق التداول  •

المخاطر المتعلقة بدولة قطر بشكل عام  •
المخاطر المتعلقة بصناعة التأمين والمناطق التي ت�اول فيها الشـركة أعمالها.  •

لم يتم تفويض أي شخص �إعطاء معلومات أو تقديم �يانات غير ما هو وارد في نشرة الط�ح، وإذا ما   2-10
أعطيت أو قدمت أي معلومات أو تعهدات، فال يجب االعتماد عليها باعتبار أنها مص�ح بها من قبل الشــركة أو 

كيو إن بي كا�يتال ذ.م.م.

معلومات مهمة
ال يشكل هذا اإلعالن عرضًا لل�يع أو استجداء لط�ح لالك�تاب أو تملك أو�اق مالية، كما أن أي شيء ورد فيها 

لن يشكل أساسًا أو ُيعتمد عليه فيما يتعلق بأي عرض أو عقد أو الت�ام من أي نوع في أي بلد كان. وال ينبغي 
أن يقوم المس�ثم�ون باالك�تاب أو ش�اء أي أسهم عادية مشار إليها في هذا اإلعالن إال على أساس 

المعلومات الواردة في نشرة الط�ح في صيغتها النهائية التي �نشرها الشركة فيما يتصل باإلد�اج المق�ر 
وتداول أسهمها في بورصة قطر.

وحتى تا��خ هذا اإلعالن، فإن الشركة عبارة عن شركة ذات مسؤولية محدودة قيد التحول إلى شركة 
مساهمة عامة قط��ة (ش.م.ع.ق) وبالتالي فإن اإلشا�ات الواردة في هذا اإلعالن إلى اإلج�اءات واآل�اء 
وال�يانات الخاصة بالشركة ما هي إال إشا�ات إلى إج�اءات وآ�اء و�يانات أعضاء مجلس اإلدارة المؤسسين 
للشركة، والتي سيصادق عليها مجلس اإلدارة في الشــركة بالكامل على الفور بمجرد تحول الشـركة إلى 

ش.م.ع.ق.

قد يخضع تو��ع هذا اإلعالن وغيره من معلومات �تعلق باإلد�اج والط�ح في بلدان أخرى غير دولة قطر إلى 
قيود قانونية، وعلى األشخاص الذ�ن يحو�ون أية وثيقة أو غيرها من المعلومات المشار إليها هنا أن يكونوا 
على علم بهذه القيود وأن يم�ثلوا لها. إن عدم االم�ثال لقوانين األو�اق المالية في أي بلد من هذه البلدان 

لهذه القيود قد يشكل خرقًا لقوانين األو�اق المالية في هكذا بلد.

إن األسهم المشار إليها هنا ال تشكل عرضًا ألو�اق مالية لل�يع في الواليات المتحدة، وال يجوز طرحها أو �يعها 
في الواليات المتحدة في غياب اإلعفاء من التسجيل. ويتم أي ط�ح عام لألو�اق المالية في الواليات 

المتحدة من خالل نشرة يمكن الحصول عليها من الجهة اإلصدار أو مالك األو�اق المالية البائع، وتحتوي تلك 
النشرة على معلومات مفصلة عن الشركة واإلدارة، فضًال عن ال�يانات المالية. وال توجد نية لتسجيل أي جزء 

من األو�اق المالية للشركة في الواليات المتحدة بموجب قانون األو�اق المالية األم��كي لسنة 1933، 
وتعديالته، أو إج�اء ط�ح عام لألو�اق المالية في الواليات المتحدة. 

كما أنه لم يتم تسجيل ط�ح و�يع األسهم المشار إليها في هذا اإلعالن بموجب أي قواعد أو قوانين معمول 
بها بشأن األو�اق المالية لدى مركز قطر للمال، الواليات المتحدة األميركية، المملكة المتحدة، االتحاد 

األو�وبي، الكويت، سلطنة عمان، المملكة العر�ية السعودية، إ.ع.م، والبح��ن. ولن يكون هناك أي ط�ح عام 
لألسهم في مركز قطر للمال، الواليات المتحدة األميركية، المملكة المتحدة، االتحاد األو�وبي، الكويت، 
سلطنة عمان، المملكة العر�ية السعودية، إ.ع.م، والبح��ن، أو أي بلد آخر يكون فيه ذلـك أم�ًا غير قانوني.

�تصرف (كيو إن بي كا�يتال ذ.م.م) بصفتها ("مستشار اإلد�اج ومد�ر الط�ح") بصفة حص��ة عن الشــركة، وال 
يحق ألي جهة أخرى التصرف فيما يتعلق بالط�ح العام. ولن تولي (كيو إن بي كا�يتال ذ.م.م) أي اعتبار ألي 

شخص آخر على أنه عميل فيما يتعلق بالط�ح، ولن تكون مسئولة تجاه أي جهة أخرى بخالف الشــركة، 
ومؤسسيها بشأن تقديم الحماية التي توفرها لعمالئها، أو تقديم أي مشورة فيما يتعلق بالط�ح، أو محتويات 
هذا اإلعالن، أو أية معاملة أو ترتيب، أو أي أمر آخر مشار إليه في هذا اإلعالن. إن (كيو إن بي كا�يتال ذ.م.م) 

جهة مرخصة ومص�ح لها من قبل هيئة �نظيم مركز قطر للمال وخاضعة ألنظمتها.

تخضع المعلومات الواردة في هذا اإلعالن للتعد�ل. كما أن الجدول الزمني الخاص بالط�ح العام األولي، بما 
في ذلك تا��خ اإلد�اج، قد يتأ�ر بمجموعة من الظ�وف، كأحوال السوق. وليست هناك ضمانة لإلد�اج، وال 

ينبغي أن تستند في ق�ا�ا�ك المالية إلى نوايا الشركة فيما يتعلق باإلد�اج في هذه المرحلة. كما أن حيازة 
االس�ثما�ات المتعلقة بهذا اإلعالن قد ُيعّرض أي مس�ثمر لمخاطر ك�يرة �تمثل في خسارة جميع المبالغ التي 

قام باس�ثمارها. وينبغي على األشخاص الذ�ن يفك�ون في إج�اء هذه االس�ثما�ات استشارة شخص معتمد 
متخصص في تقديم المشورة بخصوص هذه االس�ثما�ات. إن هذا اإلعالن ال يشكل توصية بشأن الط�ح. 

ويمكن أن �نخفض قيمة األسهم أو ترتفع. وينبغي على المس�ثم��ن المحتملين أن يستشي�وا جهة متخصصة 
فيما يتعلق بمدى مالءمة الط�ح للشخص المعني. وال يمكن االعتماد على األداء السابق كدليل على األداء 

المستقبلي.

إن المعلومات الواردة في هذا اإلعالن (يشار إليها "المعلومات") هي لغرض إعطاء خلفية فقط. ولم يتم 
تفويض أي شخص �إعطاء أي معلومات أو تقديم تعهدات بخالف ما هو وارد في النشرة، وإذا ما أعطيت أو 

قدمت هكذا تعليمات أو تعهدات، فال يجب االعتماد عليها باعتبار أنها مص�ح بها من قبل الشــركة. وال يتم 
تقديم أي تعهد أو تأكيد أو ضمان، سواء كان ص��ح أو ضمني، وال يجب االستناد إلى عدم ا�سام المعلومات 
أو اآل�اء الواردة في اإلعالن باإلنصاف أو الدقة أو االكتمال أو الصحة. وال تسري المعلومات - بما في ذلـك 

ودون حصر ال�يانات المستقبلية - إال من تا��خ إصدار هذه الوثيقة، وليس الغرض منها تقديم أي تأكيد بشأن أي 
�تائج مستقبلية. ُتخلي الشــركة مسئوليتها ص�احًة من أي الت�ام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو م�اجعات لهذه 

المعلومات. كما أن المعلومات التي لم توعز إلى مصدر محدد ما هي إال معلومات قدرتها الشركة ولم 
�تحقق منها بصورة مستقلة.
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فتح باب االك�تاب عبر الط�ح
إغالق باب االك�تاب وإنهاء الط�ح

تخصيص أسهم الط�ح ورد فائض مبالغ االك�تاب (إن ُوجدت)

انعقاد الجمعية العمومية التأسيسية

التا��خ المتوقع ألول �وم تداول لألسهم في بورصة قطر

اصدار شهادة القيد بالسجل التجاري للشركة والتي توضح تحول
الشـركة إلى ش.م.ع.ق

السيد/ سالم خلف المناعي
نيابة عن المؤسسون


