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 بيان صحفي 

 للتأمين الصحي توقع عقدا  الكوت للتأمين وإعادة التأمين" "

  مع الخطوط الجوية القطرية 

شركة الخليج الدولية للخدمات )يشار إليها بكلمة "المجموعة" ورمزها في اليوم أعلنت  - 2019 مايو 22• الدوحة، قطر 

(، إحدى أكبر المجموعات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة GISSبورصة قطر: 

البرية والبحرية والبوارج في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، وعمليات الحفر 

، وهي إحدى الشركات الكوت للتأمين وإعادة التأمين السكنية والنقل بالهليكوبتر فضالً عن خدمات التموين، أعلنت أن شركة

موظفي الخطوط الجوية القطرية وعائالتهم لمدة عامين تبدأ لتقديم خدمات الرعاية الصحية ل وقعت عقداً قد  التابعة للمجموعة،

 .شخص 140000إلى ما يقارب  دى الكوتلبهذا العقد، فقد ارتفع عدد المؤمن عليهم و .2019يونيو  1اً من عتبارا

ن خالل شبكتها القطرية وعائالتهم م الجوية ووفقاً للعقد، فإن الشركة ستقدم خدمات الرعاية الصحية لموظفي الخطوط

 .الواسعة التي تعد إحدى أكبر شبكات مقدمي الخدمات الطبية في قطر

وبهذه المناسبة، فقد أعرب السيد/ أحمد رفيع العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين، عن اعتزازه 

: "باعتبارها أحد أهم عمالئنا، فإننا حريصون على ، قائالً بالثقة التي حظيت بها الشركة من قِبَل الخطوط الجوية القطرية

الثقة، ونحن على يقين من قدرتنا على تلبية احتياجات موظفيها وبأعلى معايير الخدمة  وتأكيدخدمة الخطوط الجوية القطرية 

. وأردف قائالً : "لقد للشركة الداخليةالقدرات يعكس نجاحنا في إعادة بناء  هذا العقدفي هذا القطاع. كما أن المتعارف عليها 

 ،زودت الكوت فريق الخبراء لديها بحلول تقنية مبتكرة مكنتها من امتالك واحدة من أكبر شبكات التأمين الطبي في المنطقة

ن العمل في عاماً م 15د على القدرات المالية الكبيرة والخبرة الفنية التي اكتسبتها الشركة على مدار ما يزي  مؤكدة بذلك على

 ق".السو



 

زيادة إيراداتها  تسهم فياستراتيجية شركة الخليج الدولية للخدمات نحو تأمين فرص األعمال الجديدة التي  العقدهذا  ويدعم

يما يسهم ف، حيث ازداد عدد المؤمن عليهم لدى الكوت زيادة كبيرة في شريحة التأمين الطبي، بالتالي القيمة لمساهميهاوتعزز 

 ً  في تعزيز تواجد الشركة في السوق المحلية. أيضا

وتجدر اإلشارة إلى أن الكوت تعمل حالياً على تطوير وتنويع خدمات التأمين الصحي لترسخ مكانتها الرائدة في هذا المجال. 

 .وتضم محفظة التأمين الصحي للشركة حالياً مجموعة من أبرز المؤسسات والشركات العاملة في دولة قطر

 -انتهى-

 أو gis@qp.com.qa البريد االلكتروني المراسلة من خالل يمكنكم، المعلومات حول التصريح الصحفيمزيد من حصول على لل

 www.gis.com.qaموقعنا   بزيارةالتفضل 
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المسؤولية إخالء بيان  

استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات الُمستقلة. في هذا البيان الصحافي، يُشار أحياناً إلى شركة الخليج تندرج الشركات التي تمتلك فيها الخليج الدولية للخدمات 

 ."الدولية للخدمات بعبارة "الخليج الدولية للخدمات" أو كلمة "المجموعة

ئج العمليات واألعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات. وتُعد جميع البيانات، باستثناء بيانات الحقائق يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتا

دي ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف ماالتاريخية، بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، 

 .لبيانات التطلعيةبين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه ا

وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة )ج( فقدان الحصة ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب 

غير ظروف األسواق المالية واالقتصادية )ز( من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( ت

ر الصحفي تهدف إلى ختلف النتائج اختالفاً جوهرياً عن تلك الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة. والبيانات الواردة في هذا اإلصداالمخاطر السياسية. وبالتالي، قد ت

  .استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة المشار إليه في صفحة الغالف

يها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة أخرى قد تنشأ ال تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومدير

شتركة وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي ريعها المعن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة ومشا

غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها 

 .للخدمات دقة البيانات التاريخية الواردة هناأحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن الخليج الدولية 

عامـة مالحظـات  

بق ذلك، فإن جميع القيم تشير إلى حصة الخليج الدولية تتبع السنة المحاسبية لشركة الخليج الدولية للخدمات التقويم الميالدي. وال يتم إدخال أية تعديالت على السنوات الكبيسة. وحيثما ينط

لقيم الُمعبر عنها عنها بماليين الرياالت القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. كما أن كل القيم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند ا للخدمات، ويتم التعبير

 .لاير قطري 3.64بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = 

 تعاريف

•Cash Realisation Ratio الربح صافي / العمليات من النقدي التحقق النقدي، التدفق: نسبة x 100 • Debt to Equity،الدين+  الحالي الدين) : نسبة الدين إلى حقوق المساهمين 

 : يشيرx 100 • Energy (Insurance): عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق x 100 • Dividend Yield المساهمين حقوق(/ األجل طويل

 الربح صافي) هالكواالست واإلهالك والضرائب الفوائد احتساب قبل : األرباحEBITDA •أعمال  من وغيرها والدفاع المدني واإلنشاءات والشؤون البحرية والمصانع أعمال الطاقة إلى

: التدفق النقدي الحر، Free Cash Flow •: الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام( EPS • (االستهالك+  اإلهالك+  الفوائد المدينة+ 

 • (المالي المركز بيان تاريخ المترتبة التي لم تتم اإلشارة إليها في المطالبات إلى يشير)تتم اإلشارة إليها  ولم : حدثتIBNR •إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –التدفقات النقدية من العمليات 

Interest Cover الفوائد  مصاريف( / الضرائب+  الفوائد مصاريف قبل األرباح): تغطية الفوائد• Net Debtبنكية  وأرصدة دالنق - األجل الديون طويلة+  الحالية : صافي الدين، الديون

• Payout Ratio نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح :x 100 • P/E )نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح :• ROA :

: العائد على رأس المال العامل ]صافي الربح قبل الفوائد ROCE • [100×  األصول مجموع/  واالستهالك واإلهالك والضرائب الفوائد احتساب قبل األرباح] األصول على العائد

: عدد األيام Utilisation (rigs) • [100×  المساهمين حقوق/  الربح صافي] المساهمين حقوق على : العائدROE •[ 100× المطلوبات المتداولة(  -والضرائب / )مجموع الموجودات 

 x 100أيام الصيانة(  –د األيام المتاحة بموجب العقد/ )عد

للخدمات الدولية الخليج حول نبذة  

، ووفقاً لعقد تأسيسها ونظامها 2008لعام  42بموجب قرار وزارة االقتصاد والتجارة القطرية رقم  2008فبراير  12تأسست الخليج الدولية للخدمات، وهي شركة مساهمة قطرية، في 

ليون سهم عادي وسهم م 185.8 ي، فيما يبلغ عدد أسهم رأس مالهابشأن الشركات التجارية. ويبلغ رأس مال الشركة الُمصرح به ملياري لاير قطر 2002لسنة  5األساسي والقانون رقم 

 .واحد خاص

التأمين والحفر والنقل بالطائرات المروحية وخدمات التموين. وتوفر وتعمل الخليج الدولية للخدمات في أربعة قطاعات مختلفة من خالل شركات المجموعة، وهي قطاعات التأمين وإعادة 

الخدمات. وتُدار عمليات الشركات التابعة  قطر للبترول، وهي أكبر مساهم في الشركة، كامل الدعم اإلداري للمكتب الرئيسي لشركة الخليج الدولية للخدمات من خالل توجيه شامل بشأن

 .اراتها وفرقها اإلدارية العليا كل على حدةِ بشكل مستقل من قِبَل مجالس إد


