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CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL 

 
 للنشر الفوري 

 شركةقطاع التأمين لفيما بين  التراجع عن نية شراكة الدمج المحتمل

 الدوحة للتأمين  ومجموعة   الخليج الدولية للخدمات

 
 

أعلنت فيه شركة  والذي  ،  2022أغسطس    18لبيان الصحفي المشترك الذي صدر بتاريخ  إلحاقاً الى ا  - 2023  يناير   25الدوحة، قطر •  

في   نالطرفي  ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخول  (GISS)يشار إليها بكلمة "الشركة"، ورمزها في بورصة قطر: الخليج الدولية للخدمات 

ات  مفاوضات أولية بشأن مشروع إندماج محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين التابعة والمملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولية للخدم

 مع مجموعة الدوحة للتأمين.
لم  ،  المحتمل  مشروع الدمجشأن  ب الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين  فيما بين شركة  بناًء على المفاوضات األولية التي جرت  

الشركتين. األمر الذي ترتب عليه    على مستوىتؤدي الى إتفاق مبدئي يحقق مصلحة المساهمين    الطرفينيتم التوصل إلى رؤية مشتركة بين  

مع تمنيات    ، المشروعإيقاف هذه المفاوضات والخروج نهائياً من هذا  ب ومجموعة الدوحة للتأمين   قرار إدارة شركة الخليج الدولية للخدمات 

 بما يخدم مصلحة المساهمين واإلقتصاد الوطني.  واالزدهار كل شركة لألخرى بتحقيق المزيد من التقدم 

 

هذا وتنتهز إدارة الشركتين هذه المناسبة للتعبير عن خالص شكرهما وتقديرهما للجهات الرقابية والرسمية األخرى التي دعمت وآزرت من  

 وعلى رأسها سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الموقر.    دماجاالن حيث المبدأ مشروع 

 

 -انتهى-

 نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات
وفقاً ألحكام نظامها األساسي وأحكام    2008فبرابر    12تأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة ببورصة قطر، في  

( منه، ثم قامت الشركة بتوفيق أوضاعها وأحكام النظام األساسي لها وفقاً  68خاصة المادة ) 2002لسنة  5التجارية الصادر بالقانون رقم قانون الشركات  
 .وبما يتوافق مع خصوصية تأسيسها 2015لسنة  11ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 

 
الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات متميزة، وهي خدمات التأمين وإعادة التأمين والحفر والخدمات ذات الصلة  ومن خالل شركات المجموعة، تعمل  

ب الرئيسي للشركة  وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. تقدم قطر للطاقة )المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول(، المساهم األكبر، جميع وظائف المكت
 .نهااتفاقية شاملة للخدمات، وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة ُمستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية واإلدارة العليا لكل ممن خالل 

 
ة  أو زيار  gis@qatarenergy.qa للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني

 .  www.gis.com.qaالموقع اإللكتروني للشركة  
 

 بيان إخالء المسؤولية 

البيان الصحفي، يُشار أحياناً إلى شركة الخليج الدولية  الُمستقلة. في هذا  تندرج الشركات التي تمتلك فيها شركة الخليج الدولية للخدمات )ش.م.ع.ق.( استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات  

 للخدمات بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي المالئمة.

 

باستثناء بيانات الحقائق التاريخية، بيانات تطلعية تتضمن   ت. وتُعد جميع البيانات،قد يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدما 

بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر    تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير

 مجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية. على ال

 

داخل القطاع  يما يتعلق بخدمات المجموعة )ج( فقدان الحصة من السوق والمنافسة  ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق ف

القتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبيراً عن )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظروف األسواق والظروف المالية وا

 في صفحة الغالف.  ت التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة المشار إليهتلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانا 

 

سؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي م

أدخلت على أي بيان تطلعي    ة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالتأو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة وشركاتها الشقيق

سبب آخر. كما ال تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية  أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي  

 الواردة هنا. 

 

http://www.gis.com.qa/

