
 
 تزامنا مع ارتفاع مؤشر بورصة قطر منذ بداية العام 

 الطرح العام األولي لشركة كيو ال ام دليل على ثقة المستثمرين 

 

عن    2020ديسمبر    3يوم الخميس الموافق  (  الشركة)لتأمينات الحياة والتأمين الطبي  أعلنت شركة كيو ال ام  

سيكون الطرح متاح للمستثمرين المؤهلين ،  .  أولينيتها لطرح أسهمها في بورصة قطر من خالل طرح عام  

وهم المواطنين والشركات المسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة ، وهذا الطرح سيمثل فرصة إستثمار جذابة  

 . ، وبداية حقيقية للمشاركة في النجاح المستقبلي ألكبر شركة تأمين على الحياة والتأمين الصحي في قطر

سالم خلف المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين وممثل المؤسسين    / لسيدوفي هذا الصدد صرح ا

حصة كبيرة في سوق أعمال ’  إم. إل. كيو‘على مدار السنوات السابقة اكتسبت شركة  ": "لشركة كيو ال ام ، قائال

الرائدة في هذا   التأمين  الحياة والتأمين الصحي، وأصبحت واحدة من شركات  المجال في دولة قطر  تأمينات 

الخليجي التعاون  العام األولي عالمة فارقة في الطريق تجاه تحقيق  .  ومنطقة دول مجلس  هذا ويُمثل الطرح 

 ". مسار النمو لدينا

 :  التالية  سبابلألفى هذا التوقيت   األسهمطرح  قررت إدارة الشركة 

 

التشغيلي،  متقدمة من  وصلت الشركة إلى مرحلة • ثابتة  تتمتع ب  و   النضج  وضع مالي ممتاز وربحية 

 وقدرة قوية على توزيع األرباح

قطر    ترىولبعض  (  كيو ال ام)بتقييم خيارات طرح أسهم شركة  (  الشركة األم)إستمرت قطر للتأمين    •

 ية  رالتجاالناحية التشغيلية ومن  لذلك ان الوقت مناسب االنبللتأمين 

لتصبح شركة مدرجة   المعنية   الجهات الرقابيةتطلبات  م    تستوفتكون الشركة قد اوباإلضافة الى ذلك ،    •

 في بورصة قطر 

حتى  للعام  مؤشر بورصة قطر حاليًا بأداء إيجابي    تمتعالسوق العالمية والمحلية ، مع  مؤشرات  حسنت  ت •

 . االن

٪ ، إيمانًا منهم بالنجاح  40  بحصة كبيرة تبلغ نسبةللشركة  للتأمين والمؤسسين اآلخرين  ستحتفظ قطر •

 المستمر للشركة  

أجل  م الطن  تحويل  ح  رتبسيط  ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة  الشركة  ، سيتم  مباشرة من شركة 

يتمثل األسهم ،  طرحهيكاًل مختلفًا لقد استخدمت في قطر  السابقة  االكتتابات العامة األولية  وكانت بعض . عامة

القيمة الدفترية  ظل  تسفالتحويل ،    أما من خالل عملية.  ذات غرض واحد وهو الطرح    جديدة  إنشاء شركة  في

 . قيمتها التاريخيةمساوي للرأسمال الشركة وعدد أسهمها 

 

األولي   العام  للشركة عند الطرح  السوقية  القيمة  يبلغ سعر   1.099.000.000تبلغ  لذلك  و وفقا  ريااًل قطرياً 

للسهم الواحد  3.15الطرح   القيمة اإلسمية وقدرها ريااًل واحداً  .  ريااًل قطرياً  و يتكون سعر الطرح  هذا من 

 .  ريااًل قطرياً للسهم الواحد   0.01ريااًل قطريا زائد تكاليف الطرح ورسوم اإلدراج بواقع     2.14وعالوة قدرها  



 

 : لألسباب التاليةبإضافة العالوة على السهم ولقد قامت الشركة 

المدورة  •   إنشائها منذ أكثر من  :  األرباح  نتيجة لذلك ، كونت  .  سنوات  9حققت الشركة أرباح مستمرة منذ 

سيستفيد  .  الشركة أرباًحا واحتياطيات وفوائض كبيرة غير موزعة في ميزانيتها العمومية باإلضافة إلى رأسمالها

 . من هذه االحتياطيات مما يؤدي إلى عالوة طرح على القيمة الدفترية مستثمرو االكتتاب

تحتل الشركة مكانة مرموقة بين الشركات الرائدة من حيث الربحية في  :  سجل حافل من الربحية المستدامة•  

التأمين اإلقليمية المهيمنة ، وتكنولو.  مجال عمليات  السوقية  القوي في السوق ، وحصتها  لتواجدها  جيا  نظًرا 

المعلومات التي ال مثيل لها والمنصات التشغيلية ، ومركز رأسمالها القوى ، من المتوقع أن تستمر الشركة في  

 . تحقيق أرباح قوية وتوزيع األرباح على مساهميها وفقًا لسياسة توزيع األرباح

عالوة على القيم الدفترية للشركات يعتبر تسعير االكتتابات األولية ب:  المعايير العالمية لتسعير االكتتابات العامة•  

وقد تم ذلك في بعض الطروحات األولية    ذات السجالت الناجحة ، ممارسة شائعة في أسواق رأس المال الدولية.

بعالوة طرح على  صناعات قطر وشركة المناعي على سبيل المثال شركة   تم إدراجحيث ،   قطرالسابقة في 

 . القيم الدفترية لكل منهما

المستثمر   • أقل نتيجة إستخدام طريقة الطرح هذه  سيتحمل  تحويل الشركة من  )تكاليف ورسوم طرح 

بطريقة الطرح التي كانت تستخدم في  مقارنة    (شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة عامة

 ريوف تالمستثمر بالنفع والمما سيعود على  (إنشاء شركة ذات غرض واحد)االكتتابات السابقة 

 


