
 

   ۱                                                                                        ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰النتائج المالیة لشركة الخلیج الدولیة للخدمات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 

 
 للنشر الفوري 

 
 ملیون لایر قطري  ۲٦٦شركة الخلیج الدولیة للخدمات تحقق صافي أرباح بواقع  

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 

   بزیادة تبلغ  ،  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ملیار لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في    ۲٫۷المجموعة تحقق إیرادات تصل إلى
 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ۱۹٪

 
   بواقع الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك  احتساب  قبل  األولى من عام    ٦۲٤أرباح  أشھر  للتسعة  ملیون لایر قطري 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ٪٥۰، بزیادة تبلغ ۲۰۲۲
 

  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰رة التسعة أشھر المنتھیة في لایر قطري لفت  ۰٫۱٤۳عائد على السھم بواقع 
 

  جمیع قطاعات المجموعة تحقق نتائج أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 
 

  ۱۰۰مجلس الوزراء یوافق على زیادة نسبة تملك المستثمرین غیر القطریین في رأس مال الشركة بنسبة تصل إلى ٪ 
 

أعلنت الیوم شركة الخلیج الدولیة للخدمات، (یشار إلیھا بكلمة "الشركة" أو "المجموعة"، ورمزھا في بورصة قطر:   -   ۲۰۲۲أكتوبر    ۲۷الدوحة، قطر •  
GISS(    لایر    ۰٫۱٤۳، بعائد على السھم یبلغ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في    ۲٦٦أنھا حققت صافي أرباح بواقع
 قطري. 

 
 ۲۰۲۱والتسعة أشھر األولى من عام  ۲۰۲۲مقارنة بین التسعة أشھر األولى من عام  –األداء المالي للمجموعة 

التسعة أشھر   مؤشرات األداء المالي الرئیسیة 
األولى من  

 ۲۰۲۲عام 

التسعة أشھر  
األولى من عام  

۲۰۲۱ 

 التباین (%)

 ٪ ۱۹+ ۲٬۲٤۷ ۲٬٦٦٥ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 ٪ ٥٤٥+ ٤۱ ۲٦٦  ملیون لایر قطري)(صافي األرباح 

 ٪ ٤۹+ ٤۱۸ ٦۲٤ األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (ملیون لایر قطري)
 ٪ ٥٤٥+  ۰٫۰۲۲  ۰٫۱٤۳ العائد على السھم (لایر قطري) 

 
مقارنة بنفس الفترة   ٪۱۹، بزیادة تبلغ نسبتھا ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰المنتھیة في ملیار لایر قطري لفترة التسعة أشھر   ۲٫۷حققت المجموعة إیرادات تصل إلى 

ادلھ جزئیاً  من العام الماضي. وقد أثمر ارتفاع إیرادات قطاعات خدمات الطیران والحفر والتموین عن زیادة عامة في إیرادات المجموعة، األمر الذي ع
 انخفاض إیرادات قطاع التأمین.

ملیون لایر    ۲٦٦ملیون لایر قطري، فیما بلغ صافي أرباحھا    ٦۲٤وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك بواقع  
ومن ناحیة أخرى، فقد  .  ھاإلى ارتفاع إیراداتالمجموعة  وتُعزى الزیادة العامة في صافي أرباح  .  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 ، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى زیادة مستوى األنشطة التجاریة.٪۷ارتفعت التكالیف المباشرة للمجموعة بنسبة تبلغ 
 

تبلغ نسبتھ    ۲۰۲۲وارتفعت التكالیف التمویلیة للمجموعة للتسعة أشھر األولى من عام   ، وھو ما ملیون لایر قطري  ۱۲۳، لتصل إلى  ٪۲۸ارتفاعاً كبیراً 
وكان للخسائر الناتجة عن إعادة تقییم النقد األجنبي من الشركة التركیة التابعة لشركة ھلیكوبتر الخلیج تأثیراً یُعزى إلى االرتفاع المستمر في أسعار الفائدة.  

 نة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحیة أخرى، فلم تشھد المصروفات العامة واإلداریة تغیراً یُذكر مقار سلبیاً على أرباح المجموعة.
 

ملیون لایر    ۳۹بواقع    ۱وقد تأثر أداء المحفظة االستثماریة لقطاع التأمین سلباً بالتقلبات التي تشھدھا أسواق رأس المال، حیث انخفض الدخل االستثماري
. ویعود ھذا االنخفاض بصورة أساسیة إلى تسجیل خسائر غیر محققة نتیجة إعادة تقییم األوراق  ۲۰۲۱) مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام  ٪۷٤-قطري (

 المالیة االستثماریة المحتفظ بھا للمتاجرة.
 
 

  

 
األرباح والمكاسب الرأسمالیة والمكاسب / الخسائر غیر المحققة من إعادة تقییم األوراق المالیة االستثماریة المحتفظ بھا  یتضمن الدخل االستثماري الدخل من توزیعات  ۱

 للمتاجرة والدخل التمویلي. 



 

 ۲                                                                               ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لیة للخدمات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في النتائج المالیة لشركة الخلیج الدو

 

 ۲۰۲۲الربع الثاني من عام و ۲۰۲۲مقارنة بین الربع الثالث من عام  –األداء المالي 

الربع الثالث  مؤشرات األداء المالي الرئیسیة 
من عام  
۲۰۲۲ 

الربع الثاني 
من عام  
۲۰۲۲ 

 التباین (%)

 ٪ ۳+  ۹۰۳  ۹۲۷ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 ٪ ۱٦+ ۸٥ ۹۸  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)

 ٪ ۱۳+ ۲۰۰ ۲۲٥  واإلھالك واالستھالك (ملیون لایر قطري)األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب  
 ٪ ۱٦+ ۰٫۰٤٥٥ ۰٫۰٥۲۹ العائد على السھم (لایر قطري) 

 
الثالث من عام   الربع  إیرادات  تبلغ    ۲۰۲۲ارتفعت  إیرادات    ٪۳بنسبة  إلى زیادة  الذي یُعزى بصورة أساسیة  العام، األمر  الثاني من نفس  بالربع  مقارنة 

 خدمات الطیران والتموین والحفر، األمر الذي عادلھ بعض الشيء انخفاض إیرادات قطاع التأمین. قطاعات 
 

مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. ویعود بصورة أساسیة ارتفاع صافي أرباح المجموعة   ٪۱٦بنسبة تبلغ    ۲۰۲۲وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من عام  
 بع الفائت. إلى زیادة أرباح قطاعات خدمات الطیران والتموین والتأمین، إال أن خسائر قطاع الحفر قد ارتفعت ارتفاعاً طفیفاً مقارنة بالر

 
 ۲۰۲۱ عام من الثالث والربع ۲۰۲۲بین الربع الثالث من عام  مقارنة –المالي  األداء

 الثالث الربع الرئیسیة  المالي األداء مؤشرات
  عام من

۲۰۲۲ 

 الثالث الربع
  عام من

۲۰۲۱ 

 (%) التباین

 ٪ ۱٤+ ۸۱٥  ۹۲۷ )قطري لایر(ملیون  اإلیرادات
 ٪ ۱۳٤+ ٤۲ ۹۸  )قطري لایر(ملیون  األرباح صافي

 ٪ ۳۱+ ۱۷۲ ۲۲٥  )قطري لایر(ملیون   واالستھالك واإلھالك  والضرائب الفوائد احتساب قبل األرباح
 ٪ ۱۳٤+  ۰٫۰۲۲٦ ۰٫۰٥۲۹ ) قطري(لایر  السھم على العائد

 
الثالث من عام   الربع  إیرادات  تبلغ    ۲۰۲۲ارتفعت  الثالث من عام    ٪۱٤بنسبة  بالربع  إیرادات  ، وھو  ۲۰۲۱مقارنة  إلى زیادة  ما یُعزى بصورة أساسیة 

 قطاعات خدمات الطیران والتموین والحفر، األمر الذي عادلھ بعض الشيء انخفاض إیرادات قطاع التأمین. 
 

. ویُعزى ارتفاع صافي أرباح المجموعة بصورة  ۲۰۲۱مقارنة بالربع الثالث من عام    ٪۱۳٤بنسبة تبلغ    ۲۰۲۲وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من عام  
لتموین والحفر، قطاعي اذلك تحسن أداء   باإلضافة الى  .مستوى أنشطة الطیران  ارتفاعأساسیة إلى النمو المستمر الذي یشھده قطاع خدمات الطیران في ظل  

  إلى   ھذا  إیراداتھ،   في الملحوظ  االنخفاض  نتیجة التأمین  قطاع  أرباح  صافي  تراجع فقد  ذلك،  وبرغمما یعود بصورة أساسیة إلى تحسن دینامیكیات األعمال.  م
األمر الذي یُعزى بصورة أساسیة إلى تسجیل خسائر غیر محققة نتیجة إعادة تقییم األوراق المالیة االستثماریة المحتفظ   ، ۲االستثماري الدخل انخفاض جانب

 بھا للمتاجرة.  
 

 المركز المالي 
 كما في   مؤشرات األداء الرئیسیة  

 ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰
 كما في  

 ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱
  التباین (%)

 ٪ ٥۰+ ٦۹۸ ۱٬۰٤٦ واالستثمارات قصیرة األجل (ملیون لایر قطري)األرصدة النقدیة 
 ٪٦+ ۹٫۹ ۱۰٫٥ إجمالي األصول (ملیار لایر قطري) 

 ٪ ۱- ٤٫۳۳ ٤٫۲۹ إجمالي الدین (ملیار لایر قطري) 
 

  ۳۰ملیار لایر قطري كما في    ۱۰٫٥وبلغ  ،  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل ھذه الفترة، وذلك مقارنة بما كان علیھ في    ٪٦ارتفع إجمالي أصول المجموعة بنسبة  
مقارنة بمستویاتھا المسجلة في   ٪٥۰ملیار لایر قطري، بارتفاع تبلغ نسبتھ  ۱٫۰. ووصلت األرصدة النقدیة واالستثمارات قصیرة األجل إلى ۲۰۲۲سبتمبر 

 في أرباح المجموعة وتحسن دینامیكیات أنشطة األعمال.    العامة أساسیة ارتفاع األرصدة النقدیة وشبھ النقدیة إلى الزیادة  . ویعود بصورة  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱
 

، علماً بأن مستویات الدین الحالیة ما زالت تؤثر على صافي  ۲۰۲۲سبتمبر  ۳۰ملیار لایر قطري كما في  ٤٫۲۹وبلغ إجمالي الدین على مستوى المجموعة 
وتجري    األساسیة للتكلفة تحد بصفة خاصة من قدرة قطاع الحفر على تحقیق األرباح المنشودة.أرباح المجموعة، فتكالیف التمویل التي تعد أحد العناصر  

السیو المرونة إلدارة  من  أكبر  الدیون بھدف تحقیق قدر  الرئیسیین إلعادة ھیكلة  المصلحة  مناقشات مستمرة مع أصحاب  الشركة  إدارة  لة وتخفیف  حالیاً 
 لمجموعة.الضغوط التي یتعرض لھا المركز المالي ل

  
  

 

 
  بھا المحتفظ  االستثماریة المالیة  األوراق تقییم إعادة من  المحققة  غیر الخسائر/  والمكاسب الرأسمالیة  والمكاسب األرباح توزیعات من  الدخل  االستثماري الدخل یتضمن ۲

 . التمویلي  والدخل للمتاجرة



 

 ۳                                                                               ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لیة للخدمات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في النتائج المالیة لشركة الخلیج الدو

 

 أبرز مالمح األداء التشغیلي والمالي حسب القطاع 

 قطاع الحفر: 
التسعة أشھر   مؤشرات األداء الرئیسیة  

األولى من  
 ۲۰۲۲عام 

التسعة أشھر  
األولى من عام  

۲۰۲۱ 

التباین 
 (%) 

[مقارنة بین 
التسعة أشھر 
األولى من عام 

والتسعة   ۲۰۲۲
أشھر األولى من  

 ] ۲۰۲۱عام 

الربع الثالث   
من عام  
۲۰۲۲ 

الربع الثاني 
من عام  
۲۰۲۲ 

التباین 
(%) 

[مقارنة بین 
الربع الثالث من 

  ۲۰۲۲عام 
والربع الثاني 

من عام 
۲۰۲۲ [ 

 ٪۲+ ۳۱۱ ۳۱۸ ۳۳+ ۷۱٦ ۹٥۰ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 ٪ ۲۷+ ) ۱۳( ) ۱۷( ٪ ۷٥- ) ۱٥۹( ) ٤۰(  صافي الخسائر (ملیون لایر قطري) 

 تم تسجیل أداء القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة: 
 

مقارنة بنفس الفترة    ٪۳۳، بارتفاع تبلغ نسبتھ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في    ۹٥۰حقق قطاع الحفر إیرادات بواقع  
تطبیق أسعار التشغیل الیومیة الجدیدة لمنصات الحفر البحریة منذ منتصف العام الماضي (یولیو  . ویُعزى بصورة كبیرة نمو اإلیرادات إلى  ۲۰۲۱من عام  
 .۲۰۲۲في زیادة إیرادات القطاع لعام    ۲۰۲۱) خالل الربع الثالث من عام  GDI-۷و  ٥-GDI). كما أسھمت إعادة تشغیل منصتي الحفر البریتین (۲۰۲۱

عن زیادة إیرادات القطاع للتسعة    ۲۰۲۱المشروع المشترك (جلف درل) بالكامل خالل الربع الثاني من عام  باإلضافة إلى ذلك، فقد أثمر تشغیل أسطول  
 في ظل االرتفاع النسبي للرسوم اإلداریة.  ۲۰۲۲أشھر األولى من عام 

ملیون لایر   ۱٥۹نة بصافي خسائر بلغ  ، مقار۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في    ٤۰وسجل القطاع صافي خسائر بواقع  
 . ویُعزى تراجع الخسائر بصورة أساسیة إلى نمو إیرادات القطاع. ۲۰۲۱قطري للتسعة أشھر األولى من عام 

 
الكبیرة في تكالیف  مالیین لایر قطري، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى الزیادة    ٤ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت خسائر القطاع ارتفاعاً طفیفاً بواقع  

. ویُعزى بصورة ۲۰۲۲مقارنة بالربع الثاني من عام    ٪۲رتفاع طفیف في اإلیرادات بنسبة  االذي عادلھ جزئیاً    ، األمر٪۳۰التمویل التي ارتفعت بنسبة  
، إذ إن معدل التشغیل خالل الربع السابق قد تأثر  ۲۰۲۲أساسیة ارتفاع إیرادات القطاع إلى زیادة معدالت تشغیل منصات الحفر خالل الربع الثالث من عام 

   .إلحدى منصات الحفر البحریةبإجراء عملیة صیانة واسعة النطاق 
 

 قطاع خدمات الطیران: 
التسعة أشھر   مؤشرات األداء الرئیسیة  

األولى من عام  
۲۰۲۲ 

التسعة أشھر  
األولى من عام  

۲۰۲۱ 

التباین 
 (%) 

[مقارنة بین 
أشھر التسعة 

األولى من عام 
والتسعة   ۲۰۲۲

أشھر األولى 
من عام 
۲۰۲۱ [ 

الربع الثالث   
من عام  
۲۰۲۲ 

الربع الثاني 
من عام  
۲۰۲۲ 

التباین 
(%) 

[مقارنة بین 
الربع الثالث من 

  ۲۰۲۲عام 
والربع الثاني 

من عام 
۲۰۲۲ [ 

 ٪٦+ ۲۳٥ ۲٤۸ ٪ ۳۱+ ٥۲۸ ٦۸۹ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 ٪ ۱۷+ ۸٤ ۹۸ ٪ ٥۰+ ۱۷٥ ۲٦۲  األرباح (ملیون لایر قطري)صافي 
 تم تسجیل أداء القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة: 

 
 ٪ ۳۱، بارتفاع تبلغ نسبتھ  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في    ٦۸۹سجل قطاع خدمات الطیران إجمالي إیرادات بواقع  

محلیة والدولیة، . ویُعزى ھذا االرتفاع بصورة أساسیة إلى زیادة أنشطة الطیران على مستوى العملیات ال۲۰۲۱مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  
وقد حقق القطاع باإلضافة إلى نمو إیرادات جمیع العملیات، بما في ذلك األعمال في مجال الصیانة واإلصالح وفي مواقع دولیة، السیما تركیا وأنجوال.  

و ما یعود بصورة أساسیة إلى نمو  ، وھ۲۰۲۱عام  من  مقارنة بالتسعة أشھر األولى    ٪٥۰ملیون لایر قطري، بزیادة تبلغ نسبتھا    ۲٦۲صافي أرباح یبلغ  
 اإلیرادات برغم التأثیرات الكبیرة الناتجة عن خفض قیمة العملة ضمن نتائج الشركة التابعة التركیة. 

 
، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى الزیادة المستمرة  ٪٦مقارنة بالربع الثاني من نفس العام بنسبة تبلغ    ۲۰۲۲وارتفعت إیرادات القطاع للربع الثالث من عام  

وارتفعت أیضاً  .  ۲۰۲۲من عام  ارتفاع إیرادات الشركة التابعة التركیة خالل الربع الثالث    ال سیمافي عدد ساعات الطیران على مستوى العملیات الدولیة،  
، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى زیادة اإلیرادات وانخفاض طفیف في الخسائر الناتجة عن إعادة تقییم  ٪۱۷بنسبة تبلغ  ۲۰۲۲أرباح الربع الثالث من عام 

 النقد األجنبي ضمن نتائج الشركة التابعة التركیة. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٤                                                                               ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لیة للخدمات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في النتائج المالیة لشركة الخلیج الدو

 

 
 قطاع التأمین:

التسعة أشھر   األداء الرئیسیة مؤشرات 
األولى من عام  

۲۰۲۲ 

التسعة أشھر  
األولى من عام  

۲۰۲۱ 

 التباین (%) 
[مقارنة بین 
التسعة أشھر 
األولى من عام 

والتسعة   ۲۰۲۲
أشھر األولى من  

 ] ۲۰۲۱عام 

الربع الثالث   
من عام  
۲۰۲۲ 

الربع الثاني 
من عام  
۲۰۲۲ 

 التباین (%)
[مقارنة بین الربع  

الثالث من عام  
والربع   ۲۰۲۲

الثاني من عام  
۲۰۲۲ [ 

 ٪ ۳- ۲۲۲ ۲۱٥ ٪ ۱٥- ۷٤٥ ٦۳۲ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 ٪٤+ ۱٦ ۱۷ ٪۳+ ٥۰ ٥۲  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)

 تم تسجیل أداء القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة: 
 

  ٦۳۲، لتصل إلى  ۲۰۲۱مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام    ٪۱٥بنسبة تبلغ    ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰انخفضت إیرادات قطاع التأمین للتسعة أشھر المنتھیة في  
بدایة العام. وقد عادل ھذا االنخفاض جزئیاً    منذویعود انخفاض اإلیرادات بصورة أساسیة إلى خسارة عقدین في شریحة التأمین الطبي    ملیون لایر قطري.

 ارتفاع األقساط التأمینیة في شریحة التأمین العام مع تجدید عقود بنطاق وتغطیة أوسع. 
 

. ویُعزى  ملیون لایر قطري  ٥۲، لیصل إلى  ۲۰۲۱مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام    ٪۳تبلغ  ، فقد ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة  وعلى الرغم من ذلك
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ومن ناحیة أخرى، فقد   ٪٤۰ارتفاع صافي األرباح بصورة أساسیة إلى االنخفاض العام في عدد المطالبات بنسبة تبلغ  

 ۳یة للقطاع نتیجة التقلبات التي تشھدھا أسواق رأس المال تأثیراً سلبیاً على أرباح القطاع، حیث انخفض الدخل االستثماريأثر تراجع أداء المحفظة االستثمار
ویعود ھذا االنخفاض بصورة  .  ۲۰۲۱) مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام  ٪۷٤-ملیون لایر قطري (  ۳۹بواقع    ۲۰۲۲للتسعة أشھر األولى من عام  

 جیل خسائر غیر محققة نتیجة إعادة تقییم األوراق المالیة االستثماریة المحتفظ بھا للمتاجرة.أساسیة إلى تس
 

  انقضاءمقارنة بالربع الثاني من نفس العام، األمر الذي یُعزى بصورة أساسیة إلى    ٪۳بنسبة تبلغ    ۲۰۲۲وانخفضت إیرادات القطاع للربع الثالث من عام  
بنسبة تبلغ  ۲۰۲۲ن عام ومن ناحیة أخرى، فقد ارتفعت أرباح القطاع للربع الثالث م .۲۰۲۲الثالث من عام  الربع في تجدیدھا وعدمتأمینیة الوثائق البعض 

إلى التحول اإلیجابي ألداء المحفظة االستثماریة للقطاع وارتفاع الدخل االستثماري خالل الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وھو ما یعود  ٪٤
، األمر  ۲۰۲۲ملیون لایر قطري مقارنة بالربع الثاني من عام    ۳۷بواقع    ۲وقد ارتفع الدخل االستثماري  مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.  ۲۰۲۲من عام 

 الذي یُعزى بصورة أساسیة إلى تسجیل مكاسب غیر محققة نتیجة إعادة تقییم األوراق المالیة االستثماریة المحتفظ بھا للمتاجرة. 
 

 قطاع التموین: 
التسعة أشھر   مؤشرات األداء الرئیسیة  

األولى من  
 ۲۰۲۲عام 

التسعة أشھر  
األولى من  

 ۲۰۲۱عام 

التباین 
 (%) 

[مقارنة بین 
التسعة أشھر 
األولى من 

  ۲۰۲۲عام 
والتسعة 

أشھر األولى 
من عام 
۲۰۲۱ [ 

الربع الثالث   
من عام  
۲۰۲۲ 

الربع الثاني 
من عام  
۲۰۲۲ 

التباین 
(%) 

[مقارنة بین 
الربع الثالث  

من عام 
۲۰۲۲  

والربع الثاني 
من عام 
۲۰۲۲ [ 

 ٪۸+ ۱۳٦ ۱٤٦ ٪ ٥۳+ ۲٥۸ ۳۹٤ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 ٪ ۲٤۲+ ) ۱( ۲ ٪ ۱۰۳+ ) ۱۹( ۱  صافي األرباح / (الخسائر) (ملیون لایر قطري)

 تم تسجیل أداء القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة: 
 

وھو ما یعود بصورة  ،  ۲۰۲۱مقارنة بالتسعة أشھر األولى من عام    ٪٥۳ملیون لایر قطري، بزیادة تبلغ نسبتھا    ۳۹٤سجل قطاع التموین إیرادات بواقع  
كما تم تجدید   ماضي.أساسیة إلى نمو إیرادات شریحة خدمات القوى العاملة بفضل المكاسب التي أثمر عنھا العقد الجدید الذي فاز بھ القطاع أواخر العام ال

القطاع من  بعض عقود في شریحة خدمات القوى العاملة بنطاق أوسع، األمر الذي یسھم في زیادة إجمالي أحجام الخدمات التي یقدمھا القطاع. وقد تمكن  
، مقارنة  ۲۰۲۲سبتمبر    ۳۰المنتھیة في  تقلیص خسائره بشكل كبیر والتحول إلى تحقیق أرباح، حیث بلغ صافي أرباحھ ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر  

 ، األمر الذي یُعزى بصورة أساسیة إلى ارتفاع اإلیرادات والھوامش. ۲۰۲۱ملیون لایر قطري للتسعة أشھر األولى من عام  ۱۹بصافي خسائر بلغ 
 

و ما یعود بصورة أساسیة إلى زیادة اإلیرادات من ، وھ۲۰۲۲ومقارنة بالربع الفائت، واصلت إیرادات قطاع التموین ارتفاعھا خالل الربع الثالث من عام  
وحقق القطاع صافي  .  ۲۰۲۲مقارنة بالربع الثاني من عام    ٪۸ارتفعت إیرادات القطاع بنسبة تبلغ  ، حیث  أنشطة األعمال في مجال خدمات القوى العاملة

، وھو ما  ۲۰۲۲بلغ ملیون لایر قطري خالل الربع الثاني من عام    مقارنة بصافي خسائر  ۲۰۲۲أرباح یبلغ ملیوني لایر قطري خالل الربع الثالث من عام  
 .۲۰۲۲یعود بصورة أساسیة إلى ارتفاع اإلیرادات خالل الربع الثالث من عام 

 
  
 
 
 

 
الیة االستثماریة المحتفظ بھا  یتضمن الدخل االستثماري الدخل من توزیعات األرباح والمكاسب الرأسمالیة والمكاسب / الخسائر غیر المحققة من إعادة تقییم األوراق الم ۳

 للمتاجرة والدخل التمویلي. 



 

 ٥                                                                               ۲۰۲۲سبتمبر   ۳۰لیة للخدمات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في النتائج المالیة لشركة الخلیج الدو

 

 المستجدات بشأن حد التملك للمستثمرین غیر القطریین
، یجوز ۲۰۲۲غیر العادیة للشركة الذي ُعقد في مارس وفقاً للتعدیالت المقترحة على النظام األساسي التي تمت الموافقة علیھا خالل اجتماع الجمعیة العامة 

الشركة   إدارة  مجلس  من  بھا    -بقرار  المعمول  واللوائح  للقواعد  تصل  -وفقاً  بنسبة  القطریین  غیر  من  المساھمین  ملكیة  (  تحدید   ).  ٪۱۰۰إلى 
 ٪.۱۰۰على زیادة حد التملك لغیر القطریین إلى  ۲۰۲۲وتبعاً لذلك، فقد وافق مجلس اإلدارة في أبریل 

 
، فقد تمت الموافقة على زیادة نسبة تملك المستثمر غیر الـقـطـري فـي رأس مال ۲۰۲۲أكتوبر    ۱۲وبناًء على قرار مجلس الوزراء باجتماعھ المنعقد في  

 وسیتم اتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة في ھذا الصدد مع الجھات المعنیة ذات الصلة.   ٪.۱۰۰ة تصل الى الشركة لنسب
 

 مؤتمر ھاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغیلي للشركة 
مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى، تستضیف شركة الخلیج الدولیة للخدمات مؤتمراً ھاتفیاً یدعى إلیھ المستثمرین لمناقشة نتائجھا المالیة واآلفاق على  

ظھراً بتوقیت الدوحة. وسیتم نشر العرض التقدیمي الخاص بعالقات المستثمرین الذي    ۱:۳۰في تمام الساعة    ۲۰۲۲نوفمبر    ۳وذلك یوم الخمیس الموافق  
 تروني للشركة. سیصاحب المؤتمر الھاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرین" بالموقع اإللك

 
 - انتھى- 

 نبذة حول شركة الخلیج الدولیة للخدمات 

وفقاً ألحكام نظامھا األساسي وأحكام قانون    ۲۰۰۸فبرابر    ۱۲تأسست الخلیج الدولیة للخدمات، وھي شركة مساھمة عامة قطریة مدرجة ببورصة قطر، في  
) منھ، ثم قامت الشركة بتوفیق أوضاعھا وأحكام النظام األساسي لھا وفقاً ألحكام ٦۸(خاصة المادة    ۲۰۰۲لسنة    ٥الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم  

 وبما یتوافق مع خصوصیة تأسیسھا.  ۲۰۱٥لسنة  ۱۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم 
 

، وھي التأمین وإعادة التأمین والحفر والخدمات ذات الصلة وخدمات  ختلفة ومن خالل شركات المجموعة، تعمل الخلیج الدولیة للخدمات في أربعة قطاعات م
قطر للطاقة (المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول)، المساھم األكبر، جمیع وظائف المكتب الرئیسي للشركة من خالل  تقدموالنقل بالھلیكوبتر وخدمات التموین.  

 عة بصورة ُمستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنیة واإلدارة العلیا لكل منھا. اتفاقیة شاملة للخدمات. وتُدار عملیات الشركات التاب
 

المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني   أو زیارة    gis@qatarenergy.qaللحصول على 
 . www.gis.com.qaالموقع اإللكتروني للشركة 

 
 بیان إخالء المسؤولیة 

لخلیج الدولیة للخدمات  الُمستقلة. في ھذا البیان الصحفي، یُشار أحیاناً إلى شركة اتندرج الشركات التي تمتلك فیھا شركة الخلیج الدولیة للخدمات (ش.م.ع.ق.) استثمارات مباشرة أو غیر مباشرة ضمن الشركات ذات الكیانات  
 بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي المالئمة. 

 
التاریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن ت. وتُعد جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق  قد یحتوي ھذا اإلصدار الصحفي على بیانات تطلعیة بشأن األوضاع المالیة ونتائج العملیات واألعمال التي تدیرھا الخلیج الدولیة للخدما

بین النتائج الفعلیة أو األداء العملي والتشغیلي أو األحداث التي تؤثر على   تقدیرات مستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف كبیر
 أو التي قد تستنتج من ھذه البیانات التطلعیة.المجموعة وبین تلك الُمعلنة 

 
یما یتعلق بخدمات المجموعة (ج) فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع  ویرتبط تحقق ھذه البیانات التطلعیة بعدة عوامل، منھا: (أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبیعي (ب) تغیر الطلب وظروف األسواق ف

ج اختالفاً كبیراً عن تلك شریعیة والمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق والظروف المالیة واالقتصادیة (ز) المخاطر السیاسیة. وبالتالي، فقد تختلف النتائ(د) المخاطر البیئیة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف الت
 نظرات تطلعیة في تاریخ ھذا البیان الصحفي. لى استعراض الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة ھنا. والبیانات الواردة في ھذا البیان الصحفي تھدف إ

 
كل من األشكال عن أیة تكالیف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة الخلیج الدولیة للخدمات ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا والشركات المتعاقدة معھا ووكالئھا أي مسؤولیة بأي ش

بأي حال من األحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت على أي بیان تطلعي    د أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال تعتبر الخلیج الدولیة للخدمات وشركاتھا التابعة وشركاتھا الشقیقة ُملزمةأو اعتما
اریخیة الواردة یر دقیقة نتیجة لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة الخلیج الدولیة للخدمات دقة البیانات التأو مادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غ

 ھنا.
 

 مالحظـات عامـة 
تعدیالت على السنوات الكبیسة. وحیثما ینطبق ذلك، فإن جمیع القیم تشیر إلى حصة الخلیج الدولیة للخدمات، ویتم التعبیر عنھا بمالیین تتبع السنة المحاسبیة لشركة الخلیج الدولیة للخدمات التقویم المیالدي. وال یتم إدخال أیة 

خرى تجبر إلى أقرب عدد صحیح. وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلى یم األالریاالت القطریة، وتجبر النسب المئویة إلى كسر عشري واحد. ویتم التعبیر عنھا بالملیارات/ مالیین الریاالت القطریة. كما أن كل الق
 لایر قطري.  ۳٫٦٤السعر التالي: دوالر أمریكي واحد = 

 
 تعاریف

•Cash Realisation Ratio  نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العملیات /صافي الربح :x  ۱۰۰    •Debt to Equity  حقوق المساھمین، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمین  : نسبة الدین إلىx  
۱۰۰    •Dividend Yield  عائد أرباح األسھم، إجمالي أرباح األسھم النقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالق :x ۱۰۰    •Energy (Insurance)فاع : یشیر إلى أعمال الطاقة والمصانع واإلنشاءات والشؤون البحریة والد

: الربح لكل سھم (صافي الربح / عدد األسھم العادیة  EPS: األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك) •  EBITDAالمدني وغیرھا من أعمال • 
: حدثت ولم تتم اإلشارة إلیھا (یشیر إلى المطالبات المترتبة التي لم تتم اإلشارة IBNRإجمالي اإلنفاق الرأسمالي •   –النقدي الحر، التدفقات النقدیة من العملیات    : التدفقFree Cash Flowالمستحقة السداد في نھایة العام) •  

النقد وأرصدة   -: صافي الدین، الدیون الحالیة + الدیون طویلة األجل  Net Debtئب) / مصاریف الفوائد •  : تغطیة الفوائد (األرباح قبل مصاریف الفوائد + الضراInterest Coverإلیھا في تاریخ بیان المركز المالي) •  
: العائد على األصول [األرباح  ROA: نسبة السعر إلى األرباح (القیمة السوقیة عند اإلغالق / صافي األرباح) •  x ۱۰۰    •P/E: نسبة توزیع األرباح، إجمالي أرباح األسھم النقدیة/صافي األرباح  Payout Ratioبنكیة •  

] •  ۱۰۰المطلوبات المتداولة) ×  -ودات : العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / (مجموع الموجROCE] • ۱۰۰قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك / مجموع األصول × 
ROE × ۱۰۰: العائد على حقوق المساھمین [صافي الربح / حقوق المساھمین • [Utilisation (rigs) أیام الصیانة)  –: معدل تشغیل (منصات الحفر): عدد األیام بموجب العقد/ (عدد األیام المتاحةx ۱۰۰ . 
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