
 

  1                                                                 
 

 
 للنشر الفوري 

 

 الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين تعتزمان بدء مفاوضات 

 أولية بشأن دمج محتمل في قطاع التأمين 

 
في بيان صحفي مشترك صدر اليوم، أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات ومجموعة الدوحة للتأمين عن دخولهما   :2022أغسطس  18الدوحة، قطر • 

ة للخدمات، مع  في مفاوضات أولية بشأن اندماج شامل محتمل لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الخليج الدولي

 ين.  مجموعة الدوحة للتأم

 

ى الصعيد المحلي  هذا، ومن المتوقع أن يثمر مشروع الدمج المحتمل باعتباره خياراً استراتيجياً وذو أولوية عن خلق واحد من أكبر الكيانات التأمينية عل

يير المتعارف عليها تماشياً مع رؤية  قادر على تنويع خدماته التأمينية في مختلف المجاالت وتوفيرها بأعلى المعا  ،ذو إمكانات تنافسية ومتانة مالية عالية 

و  .  ومن المتوقع أن يوفر ذلك الكيان المحلي الرائد الذي يتمتع بالكثير من الميزات التنافسية سبالً أفضل لتحقيق وتعزيز إمكانات النم2030قطر الوطنية 

بيرة على المستويين التشغيلي والتجاري من بنية خدمية وخبرات  والتوسع على الصعيدين المحلي والدولي، هذا إلى جانب االستفادة من أوجه التآزر الك

في ذلك  فنية وبشرية وإمكانات مادية وتسويقية وإدارية لكل من الشركتين، األمر الذي يسهم بدوره في إضافة قيمة إلى جميع أصحاب المصلحة، بما  

 مساهمي كل شركة. 

 

لمركزي على مشروع االندماج المحتمل شريطة التقدم بطلب بذلك الى المصرف بعد استيفاء كافة  هذا وقد جرى استدراج الموافقة المبدئية لمصرف قطر ا

 .  2012( لسنة 13( من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم )163( و)162الشروط الواردة في المادتين )

 

وماهيته يتوقف على نتائج دراسات العناية الواجبة وعملية التقييم ذات الصلة والتوصل إلى اتفاقات نهائية  وتجدر اإلشارة إلى أن قرار االندماج المحتمل  

ملية. وسيتم  فيما بين المساهمين المعنيين، هذا إلى جانب استيفاء االشتراطات األخرى والحصول على موافقات الجهات التنظيمية ذات الصلة إلتمام الع

 التفاصيل بشأن االندماج وفقاً للوائح والقواعد المعمول بها.   اإلعالن عن المزيد من

 

 

 -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  5الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم قانون 
 .وبما يتوافق مع خصوصية تأسيسها 2015لسنة  11ألحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 

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

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

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

 .  www.gis.com.qa  الموقع اإللكتروني للشركة
 

 بيان إخالء المسؤولية 

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

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

 

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

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

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

 

ن الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع  يما يتعلق بخدمات المجموعة )ج( فقداويرتبط 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

 ريخ هذه الوثيقة المشار إليه في صفحة الغالف. و التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاتلك الُمعلنة أ

 

لمتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية 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 ا

حوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي  ة ُملزمة بأي حال من األأو 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  

 هنا.   الواردة
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