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 مالحظات هيئة قطر لألسواق المالية

 بشأن شراء حصص األقلية في شركة

 "QIC Capital " 
 ــــــــــــــــــــــ
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" 
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ووهووووووعواووووواوول موووووووأوموعوووومويوووووومو  عوووو مووليع  وووو وول  عوووو و
غ روول  و  ولشرك وقطروللتأع موولعقرروله وولس   وولرو  و ووولمفو و

ثو فمووووو و2019  رو ووووروو26 وووووثوولء ءوووو قوولعوو وووو وو فوووورعوووومو
و0 ورس زومزوق   وولعرق بو

" 

" 

" 

" 
 

وافقتت هيئتة قطتر لألستواق ، م 26/12/2018بموجب كتابها المؤرخ 

 فتيالمالية على استكمال إجراءات شراء شركة قطر للتأمين لحصص األقلية 

" ، شتتتتريطة عتتتتر   QIC Capitalشتتتتركة قطتتتتر للتتتتتأمين كابيتتتتتال " 

التتي ها على الجمعيتة العامتة ريتر العا يتة للشتركة مالحظات الهيئة اآلتي بيان

 ستتخذ القرار في هذا الشأن ، والمالحظات هي :
 

 ( يتوجتتتب توحيتتت  طتتترق التقيتتتيم لكتتتل متتتن شتتتركة قطتتتر للتتتتأمين وشتتتركة 1

 "QIC Capital  واألخذ بمتوسط القيمتة بتين الحت  األعلتى والحت  األ نتى "

 0ساهمين لكل من الشركتين وبيان الفرق في القيمة للم
 

 0في التقييم "  ( ع م احتساب ما يسمى " عالوة اإلزعاج2
 

التملك في رأسمال الشركة الوار ة بالتشريعات والقرارات  ( االلتزام بنسب3

 0المنظمة لهذا الشأن 
 

وإذ نعر  على مساهمينا الكرام هذه المالحظات إلتزاماً بما ور  فتي 

 ؤك  على ما يلي :نكتاب الهيئة ، فإننا 
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متن الستا ة /  يلويتت  نت  أ( ور  بالتقييم المحاي  المقت م فتي هتذا الشتأن 

ــ ور  بذلك التقييم والم ققين ال وليين توش ــ وهم من كبار المقيمين الماليين 

ع م مالءمة تقييم شتركة قطتر للتتأمين بتذات األستلوب المتبتي لتقيتيم شتركة " 

QIC Capital لشتتركات الم رجتتة فتتي " ، باعتبتتار أن قطتتر للتتتأمين متتن ا

سوق األوراق المالية )بورصة قطر( ويمكن الوقوف على القيمة السوقية لهتا 

" وهتتي  QIC Capitalبشتكل مباشتتر متتن ذلتك الستتوق ، بختتالف شتركة " 

، ويؤخذ في الحسبان في ذلك التقييم أن شركة رير م رجة وتحتاج إلى تقييم 

تقييمها معظم أعمالها تأتي من خارج  ول الخليج ، بما يستوجب النظر بشأن 

إلتتى الشتتركات العاملتتة فتتي أستتواق خارجيتتة ملتتل المملكتتة المتحتت ة والواليتتات 

المتح ة وليس الشركات العاملة في األسواق المحلية ، بما ال محل معه للقول 

 ، وذلتتك تقيتتيم لكتتل متتن الشتتركتين واألختتذ بمتوستتط القيمتتةبتوحيتت  طتترق ال

 0بالنسبة لكل من الشركتين  م وأُسسه الجوهريةتقييالختالف معيار ال
 

ب( إحتساب عالوة اإلزعاج فتي التقيتيم كتان الزمتاً ويترورياً إلقنتا  

أصحاب حصص األقلية بالموافقة علتى العتر  المقت م لهتم متن شتركة قطتر 

هيكتتل الملكيتتة للعمليتتات ال وليتتة  تنظتتيم يها إلتتى إعتتا ةللتتتأمين فتتي إطتتار ستتع

للمجموعة بمتا يتتيل لهتا إ ارة عملياتهتا ال وليتة بصتورة أكلتر فاعليتة ، وذلتك 

%( متتن هتتذه العمليتتات ، وهتتو هتت ف كبيتتر 100متتن ختتالل ملكيتهتتا لنستتبة )

 0يتيائل معه احتساب عالوة اإلزعاج 
 

، وذلتتك متتن ختتالل متتا ج( ستتوف يتتتم االلتتتزام بنستتبة التملتتك المقتتررة 

القرارات ذات الصلة بأنه في حالتة تجتاوز الحت  األقصتى للتملتك  عليه نصت

يجتتب علتتى المستتاهم التصتترف فتتي األستتهم الزائتت ة ختتالل المتت ة المنصتتوص 

 0عليها في هذه القرارات 
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احتساب قيمة السهم  هومما يؤك  على سالمة التقييم الذي تم على أساس

أن إ ارة مراقبة الشركات بتوزارة التجتارة والصتناعة التي سيتم الشراء بها ـ 

ق  وافقت على سعر السهم في الطرح الخاص الذي ينفر  به أصحاب األقليتة 

لاير( عبتتارة عتتن القيمتتة  36.57" بمبلتت) ) QIC Capitalفتتي شتتركة " 

لاير( وهو سعر يقترب  26.57لاير( وعالوة اإلص ار ) 10اإلسمية للسهم )

 0 الحالية للسهم في البورصةكليراً من القيمة 
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وهوووواووعوووو ولووووزثوم اوووو راولعسوووو هع م وولكووووروثووهووووثو فوووووووولتفووووو  و
و0،وو  هللوولتو   و لىوالكوول موو

" 
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