
علن لتأمينات الحياة والتأمين الصحي  ‘كيو.إل.إم’ شركة 
ُ
 طرح أسهم   عنت

 ريال قطري  659,400,000 بقيمة في بورصة قطر العام األولي  كتتاب لإل

 

 . في قطر  على الحياةوالتأمين  التأمين الصحي قطاع رائدة فياللشركة ل الطرح العام األولي •

ريال للسهم مما يجعل حجم   3.15اكتتاب بسعر طرح يبلغ سهم  210,000,000% من أسهم الشركة، أي ما يعادل 60سيتم طرح  •

 ريال قطري للسهم الواحد 0.01ريال قطري بعد خصم مصاريف الطرح التي تبلغ  659,400,000الطرح األولي العام 

 . الطرح العام األوليعند ريال قطري  1,099,000,000للشركة  ة اإلجماليةالسوقي القيمة  تبلغ •

  3.15يبلغ سعر الطرح  •
ً
 قطريا

ً
، وهو نتاج تقسيم القيمة السوقية عند الطرح العام األولي على عدد أسهم الشركة  للسهم الواحد  رياال

 القيمة اإل  . ويتكون سعر الطرح هذا منبعد تحويلها إلى شركة مساهمة عامة  ً سهما 350,000,000البالغة 
ً
 واحدا

ً
  سمية وقدرها رياال

 زائد تكاليف الطرح ورسوم اإلدراج بواقع   2.14وعالوة قدرها 
ً
 للسهم.  0.01رياال

ً
 قطريا

ً
 رياال

البائع شركة قطر للتأمين  يلتزم • العام األولي    "QIC"  املساهم  مجموعة  من    %25بنسبة    من خالل االحتفاظبدعم الشركة بعد الطرح 

 . الطرح العام األوليبعد  ‘كيو.إل.إم’األسهم في شركة 

الكيانات االعتبارية القائمة في دولة قطر والتي تحمل شهادة قيد سارية في السجل  و املستثمرون املؤهلون هم املواطنون القطريون  •

 .القطرية التجاري صادرة عن وزارة التجارة والصناعة

 .الطرح العام األوليخالل الشركة  من رأس مال %15 بـ كتتابلإلاملستثمرين األساسيين بعض مسبقة من  التزاماتتم الحصول على  •

 . 2020ديسمبر   23 حتى 2020ديسمبر  10من  تبدأ كتتابفترة اإل •

 

 : 2020 ديسمبر 5الدوحة، 

ة إلى شركة  قيد التحول من شركة ذات مسئولية محدودشركة مساهمة عامة قطرية  )لتأمينات الحياة والتأمين الصحي    ‘كيو.إل.إم’شركة    يسر

الرائدة في مجال    و  –أو "الشركة"(    ‘كيو.إل.إم’مساهمة عامة قطرية( ) عن اإلعالن عن    -الحياة والتأمين الصحي في قطرعلى  تأمين  الهي الشركة 

من    %60(، الذي ُيمثل  كتتابسهم )أسهم اإل  210,000,000إلجمالي    "(كتتاباإل" أو "الطرح العام األولي)"  الطرح العام األوليفي    كتتاباإل   نطالقإ

 (. www.qlm.com.qa)موقع الشركة  من كتتاب األولياإل نشرة  نسخة من علىيمكن الحصول هذا و   للتأمين.  ‘كيو.إل.إم’رأس مال شركة 

 

في هذا   ارائدة إقليميً القطر و  في على الحياةصحي والتأمينات ستثمار في أكبر شركة تأمين إل اللمستثمرين املؤهلين فرصة  األولي العام كتتاباإليوفر 

نونية املؤسسة  الكيانات القاوهي  الشركات واملؤسسات القطرية  باإلضافة إلى    القطريون   واطنون كتتاب هم املاملستثمرون املؤهلون في اإل  .القطاع

 
ُ
 وزارة التجارة والصناعة القطرية. فيالسجل التجاري سجلة لدى في دولة قطر وامل

 

% من رأس مال شركة 40حتفاظ بنسبة  اإل ساسيين  السبعة األ   ‘كيو.إل.إم’مؤسس ي  باإلضافة إلى    -  شركة قطر للتأمين  –البائع  الوحيد   يعتزم املساهم

عالوة على ذلك، أظهر العديد من املستثمرين   .‘كيو.إل.إم’لتزامهم تجاه شركة  إدعمهم املستمر و   يعكس، مما  الطرح العام األوليبعد    ‘كيو.إل.إم’

الطرح  خالل    ‘كيو.إل.إم’ لشركة  % من إجمالي رأس املال  15في    كتتابباإل  لتزامهمإالبارزين األساسيين ثقتهم في الشركة وقيمتها املقدمة من خالل  

 .العام األولي

 

 

http://www.qlm.com.qa/


هذا  في قطر في  رائدة  الشركة الهي    و  ,  التأمين الصحيعلى الحياة و   تأميناتال  في مجال  أول شركة  لتكون قطر  دولة  في    ‘كيو.إل.إم’شركة  تأسست  

لتأمينات الحياة والتأمين الصحي ربحية ثابتة وقدمت أفضل    ‘كيو.إل.إم’، أثبتت شركة  2011منذ إنشائها في عام  فبحصة سوقية مهيمنة.    املجال

دمي الخدمات مق  منواسعة    مع شبكة  ‘كيو.إل.إم’كما تعمل شركة    على الحياة.الصحي و التامين  التأمين  في مجال  الشاملة  خدمات  النتجات و امل

 
ً

 قارات. 6دولة عبر   100مركز رعاية صحية في  75,000في املنطقة والتي تضم أكثر من  الطبية األكثر شموال

 

عن طريق    ة نجاحهاستراتيجيإكن الشركة من تنفيذ  مما سيم  املوضحة أدناه  بأن أعمالها تتميز بنقاط القوة التنافسية  ‘كيو.إل.إم’ تؤمن شركة  

 التأمين:  مجالفي  مكانتهاستفادة من من خالل اإل قيمة األسهم املمكنة لزيادة ال

 

 .املكتتبة  األقساط  إجمالي وحجم    املشتركينفي قطر بناًء على عدد    املتكامل  صحيتعد الشركة أكبر مزود للتأمين ال  دة في السوق:ئمكانة را •

معدالت  باإلضافة إلى    الحياة  على  مينالتأمبن الصحي و التأمع عمالء    ممتدةتتمتع الشركة بعالقات    عالقات طويلة األمد مع العمالء: •

نها من في تجديد بوالص التامين الصادرة لديها عالية
ّ
 . تحقيق إيرادات مستمرة، مما يمك

تجديد  عالوة على ة تنافسية في الفوز بعقود جديدة  ميز   خالل الفترات السابقة  القوي للشركة  األداء املالي  يمنح  ملف مالي قوي ومستقر:  •

 ما تكون   للشركة  املالية  املالءة  معدالت  أنمع مقدمي الخدمة والحفاظ عليها، كما    اتهاعالقات  تطويرالحالية و   البوالص
ً
  من   أعلى  دائما

 . القانونية املتطلبات

من إجمالي أقساط    %8ال يوجد عميل واحد يمثل أكثر من  حيث أنه  متنوعة من العمالء،    فئاتتمتلك الشركة    قاعدة عمالء واسعة: •

 التأمين املكتتبة اإلجمالية للشركة.

دورة   أنه يربط ها, حيثمنافسيمتقدمة عن ميزة يمنحها   الشركةبلمعلومات ل النظام التكنولوجي متقدمة: متخصصة معلوماتأنظمة  •

بما   بأكملها  التأمين  و   يشملحياة  العميل،  مو   تجانسوال،  املنتج  تهيئةمشاركة  وإدارة  الخدماتي  زودشبكات   وتحصيل،  الوثائق، 

 .مين، واملحاسبة وتحليالت األعمال، وإدارة إعادة التأاألقساط

يزيد عن   سنوات خبرة بمتوسط والتأمين على الحياة التأمين الصحييتمتع فريق إدارة الشركة بخبرة واسعة في قطاعي   فريق إداري قوي: •

 عاًما. 15

من   75000تمتلك الشركة شبكة واسعة من مقدمي الرعاية الصحية في قطر وخارجها مع أكثر من  خدمات:الشبكة فريدة من مزودي  •

 قارات. 6 عبردولة  100دمي الخدمات الطبية في مق

كما   في السوق. تجعلها صاحبة اليد العلياعن منافسيها في قطر و  داخلية تميزهاقدرات بما تملكه من تتميز الشركة   القدرات الداخلية:  •

 إلزامي مستقبلية في قطر. صحيتوفر هذه القدرات دعم أي خطط تأمين 

في    متماسكستثماري  إتمتعت الشركة بأداء    قدرات فائقة إلدارة األصول: • إلدارة    إبيكيور مع شركة    الترتيبات بناًء على    قطاعهاورائد 

 ، وهي شركة رائدة في إدارة األصول.ذ.م.م. ستثماراإل 

 

 : كتتاباإلتفاصيل 

  0.01الغة  واإلدراج الب  كتتاباإل  تكاليف"(، بما في ذلك طرحالريال قطري لكل سهم )"سعر    3.15بسعر  األسهم  من    210,000,000إجمالي    طرحيتم  س

سهم لكل  قطري  أسهم  .  ريال  إجمالي    %60  كتتاباإلتمثل  الصحي  ‘كيو.إل.إم’شركة    أسهممن  والتأمين  الحياة  طرحهالتأمينات  ويتم  من قبل   ، 

للتأمين قطر  البائع شركة  الوحيد  بنسبة  (QIC)  املساهم  سيحتفظ  الذي  شركة    25%،  مال  رأس  األوليبعد    ‘كيو.إل.إم’من  العام  ، كما  الطرح 

الطرح واإلدراج الفعلية املتكبدة  تكاليف إلى الحد الذي تزيد فيه  واإلدراج. كتتاباإلبعد خصم رسوم  كتتاباإلسيحتفظ املساهم البائع بعائدات 

 عن دفع مصاريف الطرح واإلدراج. الي رسوم الطرح واإلدراج املحصلةعن إجم
ً
 ، يكون املساهم البائع مسؤوال



 

ريال قطري لكل منها( إلى هيكلها بعد   10سهم بقيمة اسمية اسمية    35,000,000رأس مال الشركة من هيكلها قبل التحويل )سيتم تعديل هيكل  

ريال قطري.   350,000,000ريال قطري لكل منها(. سيظل إجمالي رأس مال الشركة االسمي    1سهم بقيمة اسمية اسمية    350,000,000التحويل )

هذهو  سيحتفالعملية  خالل  لشركة  ،  السوقية  القيمة  تبلغ  الشركة.  في  منهم  كل  ملكية  بنسب  املؤسسون  إم ظ  إل  العام   كيو  االكتتاب  عند 

  3.15يبلغ   طرحينتج عنه سعر   (350,000,000)أي  ما بعد التحويلعلى عدد أسهم الطرح   تقسيمهاوالتي عندما يتم ، ريال قطري  1,099,000,000

ريال قطري   2.14 قدرهاعالوة ل باإلضافةريال قطري  1ة االسمية البالغة من القيم  ن سعر الطرح هذاويتكو  .طرحريال قطري لكل سهم من أسهم ال

 . للسهم  لكل ريال قطري  0.01  البالغة طرح اإلدراج تكاليف الو 

 

  ومن املفترض . 2020ديسمبر   23  املوافق األربعاءيوم  وتنتهي في 2020ديسمبر   10  املوافق الخميس يوم  في  الطرح العام األوليفي  كتتابفترة اإل بدأت

نتهاء من تحويل . كما من املتوقع أن يتم اإل 2020ديسمبر   29سترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول او  كتتاباإلأن يتم تخصيص أسهم 

، ومن املتوقع أن يتم إدراج أسهمها في بورصة قطر في  2020ديسمبر  31الشركة إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإصدار سجلها التجاري املعدل في 

 بمجرد الحصول على املوافقات التنظيمية النهائية.  2021أوائل يناير 

 

من رأس مال الشركة،    %45، أي ما يعادل  كتتاباإلسهم من أسهم    157,500,000في الشريحة األولى، يتم حجز    :إلى شريحتين  كتتاباإلقسم  سيُ 

 للمستثمرين األفراد والشركات.

 

 في الشريحة األولى: ةاملخصص كتتاباإلأسهم 

 

  - أ
ً

أسهم    أوال عدد  كان  إذا  األفراد،  قبل    كتتاباإلللمستثمرين  من  أسهم  ياملستثمر   املطلوبة  عدد  يتجاوز  األفراد  فسيتم كتتاب اإلن   ،

 على أساس تناسبي للمستثمرين األفراد؛ ثم  كتتاباإلتخصيص أسهم 

املطلوبة من   كتتاباإل ، يتم تخصيص هذه األسهم للمستثمرين من الشركات، وإذا تجاوز عدد أسهم  كتتاباإلفي حالة بقاء أي من أسهم   -ب

أسهم   من  املتبقي  العدد  الشركات  مستثمري  أسهم  كتتاباإلقبل  فسيتم تخصيص  من   كتتاباإل،  للمستثمرين  تناسبي  أساس  على 

 الشركات؛ ثم

لمستثمرين املؤهلين بناًء على توجيهات مجلس اإلدارة  ل  املتبقية  كتتاباإل  ، يجوز تخصيص أسهمكتتاباإلفي حالة بقاء أي من أسهم   -ت

 فًقا لتقديره املطلق. و و 

 

  تأمين في الشريحة الثانية: سيكتتب املستثمرون األساسيون املعتمدون وهم الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات االجتماعية ، ومجموعة الدوحة لل

 من رأس مال الشركة.  %15سهم، أي ما يعادل  52,500,000إلدارة املوانئ )مواني(، بإجمالي  والشركة القطرية، شركة مساهمة عامة قطرية

 

فترة اإل  كتتاباإلستمرار توفر عدد من أسهم  إفي حالة   املتبقية للمستثمرين املؤهلين بناًء على    كتتاباإلكتتاب، يجوز تخصيص أسهم  في نهاية 

 . 2020ديسمبر   28وفًقا لتقديره املطلق. ُيقترح تخصيص أسهم الطرح واسترداد مبالغ الطلبات الزائدة، إن وجدت، بحلول  و توجيهات مجلس اإلدارة  

 

من    %5)ما يعادل    كحد أقص ى  17,500,000 و   كحد أدنى  500بين   كتتاباإل يجوز للمستثمرين املؤهلين التقدم بطلب للحصول على عدد من أسهم  

  الحصول   ويمكنهم(  www.qlm.com.qa)  الشركة  موقع  من  االكتتاب  نشرة  من  نسخ  على  الحصول   ملستثمرينا  نبإمكا    إجمالي رأس مال الشركة(.

  البنك   ،   التجاري   البنك   ،  الوطني  قطر   بنك وهيفى اإلكتتاب    املشاركة  الخمسة   البنوك   بأحد  االتصال   طريق  عن  االكتتاب  عملية  حول   معلومات  على

 التجاري  الخليج وبنك الدوحة بنك ، األهلي

 



بعد الحصول على موافقة هيئة قطر لألوراق املالية وبورصة قطر. بعد    2021يناير    6بدء التداول في أو حوالي  من املتوقع أن يتم قبول اإلدراج وو 

لبورصة    تاريخ إغالق الطرح، وعقب البدء بتداول األسهم في بورصة قطر، يتم السماح لجميع املستثمرين املؤهلين بشراء األسهم في السوق الثانوية 

ز بعد ذلك تداول األسهم ونقل ملكيتها بكل حرية وفق القواعد والنظم واللوائح  قطر وفق القواعد املعمول بها واألنظمة الخاصة ببورصة قطر. يجو 

 الخاصة ببورصة قطر مع استيفاء القوانين املعمول بها في دولة قطر. 

 :الجدول اإلرشادي للتواريخ الرئيسية

 ، على النحو التالي:األولي العام رحطلفي الجدول الزمني لكتتاب مالحظة التواريخ الرئيسية يجب على املستثمرين الراغبين في اإل

 

 2020ديسمبر   10 ، الخميسا كتتاب اإل احتإفتتاريخ 

 2020ديسمبر   23،  األربعاء كتتابتاريخ إغالق اإل

 2020ديسمبر  29،  الثالثاء (كتتاب )إن وجد تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ اإل

 2020ديسمبر   30،  األربعاء الجمعية العامة التأسيسية

توضح التحول إلى شركة مساهمة عامة  يتوال للشركة املعدل هادة السجل التجاري إصدار ش

 قطرية

 2020ديسمبر  31، الخميس

 2021يناير   6األربعاء،  في بورصة قطر لألسهم  تداول تاريخ املتوقع ألول يوم ال

 

 نشرة الطرح متاحة على .ستثماركتتاب قبل اإل نشرة الطرح الصادرة بالشراكة مع هذا اإل طالع على يجب على األفراد أو املستثمرين من الشركات اإل 

 (. www.qlm.com.qaموقع الشركة على اإلنترنت )

 

 : بنك قطر الوطنيبنك االكتتاب الرئيس ي

القطري  األخرى   كتتاباإلبنوك   التجاري  البنك  األهلي  .ع.ق.م. ش:  البنك  بنك  .ع.ق.م. ش،  ( الخليجي)  التجاري   الخليج  بنك،  .ع.ق.م.شدوحة  ال، 

 .ع.ق.م.ش

 

 - أنتهى-

 : والتأمين الصحينات الحياة تأميل   "كيو.إل.إم" نبذة عن

في دولة قطر أو منطقة دول مجلس    " عالمة تجارية ذات قيمة كبيرة سواء الحياة والتأمين الصحي من بناء  لتامينات   ‘كيو.إل.إم’ شركة  تمكنت

ا ل. التعاون الخليجي بشكل عام
ً
عد مزوًدا موثوق

ُ
عديد  ملجموعة واسعة من العمالء الرئيسيين، بما في ذلك الالصحي   تأمينات الحياة و التامبنحيث ت

  القدراتمن خالل اإلعتماد على    اإلدارة الفعالة لعملياتها وتقديم حلول التأمين املبتكرة  ‘كيو.إل.إم’.هذا و قد ضمنت  رمن الهيئات الحكومية في قط

 . حتى معالجة املطالباتمين إصدار بوالص التأ، بدًءا من عملية للشركةالداخلية املتقدمة  

عتماد على حلول تقنية املعلومات الداخلية  وشاملة لعمالئها وذلك من خالل اإل   مريحةفي تبني التحول الرقمي لضمان تجربة    ‘كيو.إل.إم’  كما نجحت 

دوًرا أساسًيا في دفع النمو املتناغم وزيادة لعب    ‘كيو.إل.إم’  كما أن فريق اإلدارة ذو الخبرة العالية في.  الجوائزالعديد من  الحديثة والحاصلة على  

 على طرق مبتكرة لتعزيز عروضها مع التركيز على زيادة قيمة األسهم قدر اإلمكانإاءات، وذلك  الكف
ً
من دعم   ‘كيو.إل.إم’  تستفيدهذا و  .  عتمادا

 %25فريقيا، والذي سيحتفظ بنسبة  أ، أكبر شركة تأمين في قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال  "شركة قطر للتأمين"وخبرة املساهم املؤسس  

 .كتتاب العامالشركة بعد اإل من أسهم

  

http://www.qlm.com.qa/

