
 التابعه لمجموعة قطر للتأمين عمانية القطرية للتأمينشركة التجاوب كبير من المستثمرين مع الطرح األولي لل 
 

علنتتتلشركةتتتعماشرك القطتتتاشركأمعنتتتاشكلاتتتكاط اشتاتتت لشركةتتتعمل شركالي تتت شكاتاحعتتتاش متتتعشكلاتتتكاط شعتتت شر ااتتتل شأ

يتتلاشرتمااتتلاش تتحشركمتتع شرك تتلششرة كتتحشكلةتتعماششيقتتحمشاقتتأذشكتتع  رمشركالكطتت ش  كتت شي تت ش  طتتط ش تتعماش

اتتت شبلقتتت شت تتتلشعالطتتتاشركمتتتع شرة كتتتحشنتتتحشمليطاتتتل شيتتت   شركاقاةتتتل شركاتتتلكحش اتتت نعشر  تتت ر شكلمتتتع ش 

بشملطتتتعربشاتتت شبلقتتت شركاقتتتاناعن شاطتتت شق اتتتلشركةتتتعماشرك القطتتتاش ركةتتتعماشرك نالقطتتتاشركأمعنتتتاشكلاتتتكاط ش تل يتتتل

ش.شركأمعناشكلاكاط شكألءش  عنفطلش حشاقأذشمالشرنش نحيشركةعماشكان طمش  لكطاشاةليهاش حش الكا

لشعلتتت شالتتتح شركلأتتتلءشركا عنفتتتحشركاأتتتلشش تتتح اتاحعتتتاششاتتت  لطتتتلشأعلتتتلءش عنتتترشر لر  شركشاقتتتأذش َاتتتعع

ملطتتعرشاماتتلشالتتعشرك  نتت شاتت شش متتعشكلاتتكاط ش ركةتتعم شرك القطتتاشركأمعنتتاشكلاتتكاط شاطتت ش تته شركلأتتلءش فتتلعال

ركاتاحعتتتتل شر اتتتتانال ناش ملتتتتل شركاقتتتتاناعن شاتتتت شرة تتتتعرلشتكتتتت شبلقتتتت شا للتتتتحشرتاتتتتانال شاتتتت ششاانلتتتتح

ش عمل شركحالطاشاط شملنشركاتل اشاعشركمع شتنتليطًّلشيةكلشملطع

قلئ شأ  ش ئطسشركاتاحعاش ركعئطسشركانفطذيشكاتاحعاش معش يهذهشركانلال ش ع شركقط ش/علحش لكحشركفللك ش

 ل  شركةتتعماشرك القطاشركأمعناشكلاكاط شل  ربشملالش حش ملاشركاكاط ش حشاتتلمناشعالنشق عربشكتلعر هلش’’شكلاكاط ش

 معشكلاكاط شركاحش ن  شأملعشاتاحعاش كاط شش تعماش– حشمذرشركاتل ش كل عمشركذيش  صتلشعلط شا شركةتعماشرةشش

شش حشانمأاشركةعمشرة اذش  ال شر عنأطل"

اتت ش أضتتلاشركفلتتلك ش تتلئالب شمنتتل شرك  نتت شاتت شرك حراتتلشركاتتحش ت تتلشمتتذرشركمتتع ش ع تتاشراتتانال ناشملطتتع ش

ختتتال شخلتتتعر شاتاحعتتتاش متتتعشكلاتتتكاط ش ركاتتتحش ااتتت شةمنتتتعشاتتت شخاقتتتحنشعتتتلشش   تتت شمتتتذهش ع تتتاشاااطتتت  ش

تط ششطاطتت ش تتك حشمتتذهشرتاتتاعر شط ش تتحشاتتلمناشعاتتلنشكطصتتل حرشبتت ءربشاتت شاتاحعتتاش متتعشكلاتتكاط كلاقتتلما

 تتتل نلشركةتتتعماشرك القطتتتاشركأمعنتتتاشكلاتتتكاط ش ركاتتتحش  كتتتسش  نتتتاشركاتاحعتتتاشمةتتتعن ششمتمتتتح شقلب تتت ش تتتح

 ئطقتتتحش تتتحشاتتتحمشاتتتلمناشعاتتتلنشعتتت شطعنتتترش أتتت نمشختتت ال شاااطتتت  ش بلتتت شأ لتتتلشركاال اتتتل شرك لكاطتتتاش

ط شاتتت شختتتال شخلتتتعر شاتاحعتتتاش متتتعشكلاتتتكاط شماتتتلشرنشركةتتتعم شرك القطتتت شركأمعنتتت شكلاتتتكاط ش تتتحشاتتتحمشركاتتتكا

 اااتتعشيحبتتحلشرك  نتت شاتت ش نتتحر شركاحصنتتعش ركاحر تتلشاتتعشرك اتتالءش تتحشاتتلمناشعاتتلنشياتتلش تتحش كتت شركفتتع اش

ركاناةتتتع ش تتتحشاتالتتتلشأق تتتلءشركقتتتلمناش ركاتتتكاط شركاصتتتع حشتكتتت شبلقتتت ش عمطتتت شركةتتتعماشعلتتت شركأملعتتتل ش

شمحشعحرالش اط شركةعماشع شركةعمل شرةخعلشركاحش  الش حشقفسشركاتل ش حشركقلمنا.ركاعي اش 

ق تتت شاتتت  رءشيهتتتذرشش"قتتتل ط شمحاتتتل شركتتتعئطسشركانفطتتتذيشكلةتتتعماشرك القطتتتاشركأمعنتتتاشكلاتتتكاط ماتتتلشعلتتترشركقتتتط ش

رتمااتتتلششرككلطتتتعش ركاتتتتل اشاتتتعشعالطتتتاشطتتتع شركةتتتعماشرك القطتتتاشركأمعنتتتاشكلاتتتكاط ش متتتحشركاتتتتل اشركتتتذيش

 اتتتتطكحنششاشن كتتتسشركأتتتح شرةالاتتتتطاشكةتتتعمانلش ركفع تتتاشرتاتتتتانال ناشرككلطتتتع شركاتتتحش ح عمتتتتلشكلاقتتتاناعن 

شعالل نتتتتاشعلتتتت شاتتتت شاتتتتحرءرتمااتتتتلاشافاحاتتتتلشكع تتتتعرلشاتتتت شرك اتتتتلقطط ش يطتتتتعشرك اتتتتلقطط ش ركةتصتتتتطل شرت

بيسرررريرة سررررربفركة ك رررر ر ررررر رر160سررررربقطرر سررررعلرر25,000,000تعررررلشركة ررررلنيركةعقطريررررريركة  ل رررريرة ترررر ق  ر 
ر2بيسرررررريرصرررررر   ر  رررررر كلر ر58كة يقرررررريركلسررررررقييرة سرررررربفر هرررررر ربيسرررررريرر100ركةسررررررعلر) تضررررررق هررررررركركةعلش

ربيسيرق طل فر   كل(.
علتتتت شاتتتت لش%ش10 ي تتتت شعالطتتتتاشركمتتتتع شرة كتتتتحاش اح تتتتعشركةتتتتعماشأنش  أتتتترشعحرئتتتت ش للتتتت ش تتتتحشركااحاتتتتذش

احاتتتذشرك لئتتت ش شان ركقتتتنحر شركتاتتتسشركاأللتتتااش متتتحشاتتتلشن التتتعشراتتتانال رشبطتتت رشت رشاتتتلشأختتتذقلش تتتحشرتعالتتتل شأن 

ش  اح تتتع%.ش8كةتتتعمل شركاتتتكاط شركا  بتتتاش تتتحشاتتتحمشاقتتتأذشكتتتع  رمشركالكطتتتاش تتتحشركح تتتلشرك تتتلكحشنللتتت ش

ش  تتتتم.شش2018ركةتتتتعماشرك القطتتتتاشركأمعنتتتتاشكلاتتتتكاط شأنش تتتت  عشأ  ش حصنتتتتعشي تتتت شعالطتتتتاشركمتتتتع ش تتتتحشأيعنتتتتلش



اشاأل قتتاشيلكةتتتعمل شركن طتتتع ش(ركقتتت عشتكتت شركأطاتتتاشرك  اعنتتتا%ش)14 قتت طعشركمتتتع شرة كتتتحشكلةتتعماشيتصتتتمش

ش.2017أماحيعشش5 حشركقلمنااش آخعشاحع شكاأ نمشركمللل ش

     

 إلكتتابر

عل شرااال  شطل شرتماالاش حشأيش عاشا ش ع ا شين شظفل اشركلن شركحطنحشرك القحاشركلن ش ناك شرك صح ش

ااح ع شأنلتتتتلشعل شركاح عشر  تتتت ر ششر تتتت ر ش شأيعصشركنألطشركعئطقتتتتطاشكهذر مالشأنشقةتتتتع ششرك عيحشرك القح.

شwww.oqic.com/IPOكلةعماش ششكاع قحك ر


