
 

  1                                      2021مارس  31النتائج المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 
 للنشر الفوري

 
 

 ماليين لاير قطري 705شركة الخليج الدولية للخدمات تحقق إيرادات بواقع  

 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

  2021مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون 5.5صافي خسائر بواقع  
 

 استمرار تأثر اإليرادات بالتحديات العالمية الممتدة من العام الماضي على مستوى االقتصاد الكلي  

 

  لاير قطري لفترة الثالثة  ليونم 112أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع

 2021مارس  31المنتهية في أشهر 

 

  2021مارس  31مليار لاير قطري كما في  10.4إجمالي أصول بواقع 

 

  تنفيذها العام الماضي أسهمت في معاجلة األثر الناتج عن الظروفمبادرات ترشيد التكاليف التي تم 

 الخارجية الصعبة

 

 
أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات )يشار إليها بكلمة المجموعة"، ورمزها "في بورصة قطر:  :2021أبريل  29• الدوحة، قطر 

GISS،)  2021مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون 5.5أنها قد سجلت صافي خسائر بواقع. 

 

 المشهد على مستوى االقتصاد الكلي
إشارات مبكرة على التعافي في ظل حالة من التفاؤل العالمي المشوب بالحذر بعد  2021أبدى قطاع النفط والغاز خالل الربع األول من عام 

 مدىسرعة التعافي االقتصادي تتوقف على  أن إال، رئيسيةطرح اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتخفيف من قيود اإلغالق في أسواق 
 استخدام فترة المتبقية من العام قبل أن يؤتي تعميمال خاللالطلب الخارجي على الطاقة والخدمات ذات الصلة  وتراجعتأثير الجائحة  انتهاء

  اللقاحات المضادة للفيروس ثماره ويحفز األنشطة االقتصادية العالمية.
 

 على التعافي.  اإلشارات اإليجابية تتأثر بهذهالتشغيلية للمجموعة لم قطاعات الومع هذا، فإن 
 

 2020والربع األول من عام  2021مقارنة بين الربع األول من عام  -األداء المالي 

الربع األول  مؤشرات األداء المالي الرئيسية

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

 التباين )%(

 %15- 832 705 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %163- 8.7 5.5-  )مليون لاير قطري( (خسائرال)/  صافي األرباح

 األرباح قبل احتساب الفوائد

 والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري( 

112 156 -28% 

 %164- 0.005 0.003- العائد على السهم )لاير قطري(

 
ماليين لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  705ما يصل إلى  2021مارس  31بلغت إيرادات المجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

وقد عادل بالكامل انخفاض إيرادات سائر قطاعات المجموعة نمو اإليرادات الذي حققه قطاع  .2020% مقارنة بالربع األول من عام 15
 التأمين.



 

  2                                      2021مارس  31النتائج المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

مارس  31قطري للفترة المنتهية في  لاير يونمل 112وحققت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع 
 . 2021مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لاير قطري لفترة مليون 5.5، فيما سجلت صافي خسائر بواقع 2021

 
وظل قطاع الحفر يتعرض لضغوط مع  تأثرت اإليرادات بالتحديات الخارجية التي ما زالت تؤثر على المجموعة منذ انتشار الجائحة.قد و

. كما شهد قطاع خدمات 2020استمرار توقف عمل منصات الحفر وخفض أسعار التشغيل اليومية التي بدأ العمل بها في منتصف عام 
، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى حقيقة أن التعافي 2020الطيران تراجعاً في عدد ساعات الطيران مقارنة بالربع األول من عام 

أما قطاع  غاز يسير بخطى أبطأ مما كان متوقعاً، وهو ما أثر على الطلب العام من قِبَل العمالء على خدمات الطيران.الفعلي لقطاع النفط وال
احية خدمات التموين، فإن القيود وإجراءات اإلغالق المفروضة من قِبَل الحكومة والعمالء قد أثرت على إيرادات القطاع وأدائه المالي. ومن ن

ع التأمين مساره اإليجابي والعمل على زيادة األقساط التأمينية، األمر الذي يُعزى إلى استراتيجيات القطاع بشأن أخرى، فقد واصل قطا
 التوسع في السوق ونجاحه في تجديد عقود بأسعار أفضل.

 
مليون لاير قطري  51، مقارنة بمبلغ 2021مليون لاير قطري للربع األول من عام  30% لتصل إلى 41وانخفضت تكاليف التمويل بنسبة 

% في ظل استمرار 16نتيجة التراجع العام ألسعار الفائدة. كما انخفضت المصروفات العامة واإلدارية بنسبة  2020للربع األول من عام 
  العمل بالبرامج المعنية بترشيد التكاليف.

 
 55حيث شهد زيادة تصل إلى بتعافي أسواق رأس المال، إضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة االستثمارية للمجموعة على نحو إيجابي 

 . 2020ول من عام بفضل مكاسب غير محققة من إعادة تقييم األوراق المالية االستثمارية، وذلك مقارنة بالربع األ مليون لاير قطري
 

 2020والربع الرابع من عام  2021مقارنة بين الربع األول من عام  -األداء المالي  

الربع األول  األداء المالي الرئيسيةمؤشرات 

من عام 

2021 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(

 %4- 732 705 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %98 367- 5.5-  )مليون لاير قطري( (خسائرال)/  صافي األرباح

 األرباح قبل احتساب الفوائد

 والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري( 

112 82 36% 

 %98 0.198- 0.003- العائد على السهم )لاير قطري(

 
%، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى النمو السلبي إليرادات 4انخفاضاً متوسطاً تبلغ نسبته  2021شهدت إيرادات الربع األول من عام 

للطيران"، فيما انخفضت أيضاً اإليرادات من أنشطة قطاع خدمات الطيران، وذلك نتيجة تراجع إيرادات الشركة التابعة التركية "ريد ستار 
 األعمال في مجال الصيانة واإلصالح بعد اكتمال مشروع تم تنفيذه خالل الربع الفائت.

 
. ويُعزى االنخفاض الكبير في 2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 98بنسبة  2021انخفض صافي خسائر الربع األول من عام قد و

ماليين لاير قطري خالل الربع الرابع من عام  308صورة أساسية إلى تسجيل مخصص استثنائي غير نقدي يصل إلى صافي الخسائر ب
 جراء خفض قيمة بعض أصول في قطاعي الحفر وخدمات الطيران.  2020

 
 المركز المالي 

  كما في مؤشرات األداء الرئيسية 

 2021مارس  31

 كما في 

ديسمبر  31

2020 

 التباين )%(

 

 %9+ 691 753 أرصدة نقدية وشبه نقدية )مليون لاير قطري(

 %5+ 10.0 10.4 إجمالي األصول )مليار لاير قطري(

 %0 4.4 4.4 إجمالي الدين )مليار لاير قطري(

 
بالعام ، وذلك مقارنة 2021مارس  31مليار لاير قطري كما في  10.4% خالل العام ليصل إلى 5ازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة 

مليون لاير قطري،  753الماضي. وفيما يتعلق بالسيولة، فقد سجلت الشركة أرصدة نقدية، بما فيها االستثمارات قصيرة األجل، تصل إلى 
مليار لاير قطري  4.4. وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 2020ديسمبر  31% مقارنة بمستواها المسجل في 8بارتفاع تبلغ نسبته 

 .2021مارس  31 كما في
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صافي أرباح المجموعة، فتكاليف التمويل، التي تندرج ضمن المكونات  تؤثر علىما زالت مستويات الدين الحالية تجدر اإلشارة إلى أن و
األساسية للتكلفة، تفرض قيوداً على قطاع الحفر بصفة خاصة، وهو القطاع الذي يُعزى إليه معظم دين المجموعة. وتواصل المجموعة 

تثمر عن تحقيق أفضل مستوى تمويلي بسعر فائدة مالئم جهودها نحو تنفيذ األهداف المنشودة فيما يتعلق باستراتيجية التمويل، والتي قد 
 للمجموعة.

 
 أبرز مالمح األداء التشغيلي والمالي حسب القطاع

 

 قطاع الحفر:

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021عام من 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %1- %32- 200 290 198 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 (خسائرال)/  صافي األرباح

 )مليون لاير قطري( 

 -72 -0.4 -333 -16,667% +78% 

 
% مقارنة 32، بانخفاض تبلغ نسبته 2021مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون 198حقق القطاع إيرادات تبلغ 

إضافة إلى ذلك، فقد تم تغيير أسعار التشغيل  بالعام الماضي، األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى استمرار إيقاف تشغيل منصات حفر برية.
 .2021استمر العمل بها خالل الربع األول من عام ، و2020اليومية وخفضها اعتباراً من شهر يوليو 

 
. 2020مليون لاير قطري للربع األول من عام  0.4مليون لاير قطري مقارنة بصافي خسائر بلغ  72وقد سجل القطاع صافي خسائر بواقع 

ذلك، فقد عادلت جزئياً هذا النمو السلبي  وتُعزى هذه الزيادة الملحوظة في صافي الخسائر بصورة أساسية إلى النمو السلبي لإليرادات. وبرغم
كما استفاد القطاع من  وفورات من المصروفات العامة واإلدارية وخفض التكاليف التشغيلية في إطار البرامج المستمرة لترشيد التكاليف.

 .2020ول من عام مليون لاير قطري مقارنة بالربع األ 20التمويلية بواقع تراجع أسعار الفائدة، حيث انخفضت تكاليفه 
 

 تحسن. و2020الرابع من عام % مقارنة بالربع 1انخفاضاً طفيفاً بنسبة  2021وبرغم ذلك، فقد انخفضت إيرادات الربع األول من عام 
 أداء. وبمقارنة 2021بفضل التراجع العام لإلنفاق التشغيلي وعدم تسجيل أي مخصصات لخفض القيمة خالل الربع األول من عام  األداء

فإن صافي الخسائر يكون قد  وبعد استبعاد أثر التكلفة االستثنائية لخفض القيمة، 2020بالربع الرابع من عام  2021الربع األول من عام 
 %.35انخفض بنسبة 

 
 قطاع خدمات الطيران:

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %17- %11- 198 185 165 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 (خسائرال)/  صافي األرباح

 )مليون لاير قطري( 

 50 58 -39 -15% +228% 

 تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة:

 
، بانخفاض تبلغ نسبته 2021مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  165بلغ إجمالي إيرادات قطاع خدمات الطيران 

. ويُعزى هذا النمو السلبي لإليرادات بصورة أساسية إلى استمرار أثر القيود التي فرضتها جائحة 2020% مقارنة بالربع األول من عام 11
بخطى  سارونا، األمر الذي أثر على الطلب على خدمات الطيران محلياً ودولياً، فالتعافي الفعلي من حيث عدد ساعات الطيران فيروس كور

 . 2021أبطأ مما كان متوقعاً خالل الربع األول من عام 
 

. ويعود 2020% مقارنة بالربع األول من عام 15مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  50وقد حقق القطاع صافي أرباح يصل إلى 
 هذا االنخفاض بصورة أساسية إلى تراجع األرباح التشغيلية جراء انخفاض اإليرادات. 

 
% نتيجة تراجع كل من إيرادات 17بنسبة  2020الرابع من عام مقارنة بالربع  2021وانخفضت إيرادات القطاع للربع األول من عام 

 2021ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أرباح الربع األول من عام  الشركة التابعة التركية وأنشطة األعمال في مجال الصيانة واإلصالح.
 2021القيمة خالل الربع األول من عام في ظل عدم تسجيل أي مخصصات لخفض  2020ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالربع الرابع من عام 
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وباستبعاد أثر الخسائر االستثنائية الناتجة عن خفض القيمة والتي تم تسجيلها خالل الربع الرابع من  .2020مقارنة بالربع الرابع من عام 
  .2020ابع من عام مقارنة بالربع الر 2021% خالل الربع األول من عام 2، يكون صافي األرباح قد ارتفع بنسبة 2020عام 

 
 قطاع التأمين: 

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

الرابع من 

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %4+ %11+ 246 231 256 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 (خسائرال)/  صافي األرباح

 )مليون لاير قطري( 

 15 -45 17 +134% -11% 

 تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة:
 

، 2020% مقارنة بالربع األول من عام 11بنسبة تبلغ  2021مارس  31ارتفعت إيرادات قطاع التأمين لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مليون لاير قطري. ويُعزى هذا االرتفاع في اإليرادات بصورة أساسية إلى زيادة أقساط التأمين من شريحة التأمين العام.  256لتصل إلى 

 
مليون لاير  15صل إلى يل 2020% مقارنة بالربع األول من عام 134بنسبة  2021األول من عام صافي أرباح القطاع للربع وقد ارتفع 

الزيادة الكبيرة في أقساط التأمين والنمو القوي للمحفظة االستثمارية قي ظل . ويعود النمو القوي لصافي األرباح بصورة أساسية إلى قطري
مليون لاير قطري في صافي أرباح  55أسهمت المكاسب غير المحققة من إعادة تقييم المحفظة االستثمارية بمبلغ و. تعافي أسواق رأس المال

 .2020مقارنة بالربع األول من عام  2021القطاع للربع األول من عام 
 

في ظل النمو الذي تشهده أنشطة  2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 4بنسبة  2021وارتفعت إيرادات القطاع للربع األول من عام 
، 2020% مقارنة بالربع الرابع من عام 11بنسبة  2021ومن ناحية أخرى، فقد تراجعت أرباح الربع األول من عام  أعمال التأمين الطبي.

%، فيما انخفضت المكاسب غير المحققة من 31قد ارتفع بنسبة  2021العدد الفعلي للمطالبات المتكبدة خالل الربع األول من عام  إنحيث 
 %.79إعادة تقييم المحفظة االستثمارية بنسبة 

 
 قطاع التموين:

الربع األول  مؤشرات األداء الرئيسية 

من عام 

2021 

الربع األول 

من عام 

2020 

الربع 

ابع من الر

عام 

2020 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول 

والربع  2021من عام 

 [2020الرابع من عام 

 %3- %31- 89 126 86 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 (خسائرال)/  صافي األرباح

 )مليون لاير قطري( 

 -0.5 8 -6 -107% -90% 

 تم تسجيل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل مالحظة:
 

 ، وهو ما يعود2020% مقارنة بالربع األول من عام 31مليون لاير قطري، بانخفاض تبلغ نسبته  86سجل قطاع التموين إيرادات بواقع 
بصورة أساسية إلى انخفاض عدد الوجبات المقدمة في معظم مواقع الخدمة نتيجة القيود التي فرضت جراء فيروس كورونا وإجراءات 

 .2020اإلغالق، هذا باإلضافة إلى إلغاء بعض عقود لتوفير القوى العاملة وخدمات التموين خالل الربع الرابع من عام 
 

مقارنة بصافي أرباح بلغ  2021مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.5 وقد سجل القطاع صافي خسائر بواقع
 ، وهو ما يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع الهوامش واإليرادات.2020ماليين لاير قطري للربع األول من عام  8
 

 مسائل أخرى
على تعيين السيد/ سعد راشد المهندي نائباً لرئيس مجلس إدارة  2021 أبريل 29وافق مجلس إدارة الشركة خالل اجتماعه الذي عقد في 

 الشركة اعتباراً من تاريخه.
 

  



 

  5                                      2021مارس  31النتائج المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة
المستقبلية على مستوى أنشطة تستضيف شركة الخليج الدولية للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها المالية واآلفاق 

ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض  12:30في تمام الساعة  2021مايو  6األعمال ومسائل أخرى، وذلك يوم الخميس الموافق 
بالموقع  الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي سيصاحب المؤتمر

 .اإللكتروني للشركة
 

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

وفقاً ألحكام نظامها األساسي وأحكام قانون  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 ألحكام 68خاصة المادة ) 2002لسنة  5الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 

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

 

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

اقية شاملة للخدمات، وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. تقدم قطر للبترول، المساهم األكبر، جميع وظائف المكتب الرئيسي للشركة من خالل اتف

 وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة ُمستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية واإلدارة العليا لكل منها.

 
أو زيارة الموقع  gis@qp.com.qaللحصول على المزيد من المعلومات حول هذا البيان الصحفي، يرجى التواصل من خالل عنوان البريد اإللكتروني 

 .www.gis.com.qaاإللكتروني للشركة 
 

 بيان إخالء المسؤولية

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

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

 

ليج الدولية للخدمات. 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 الخ

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

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

 

جموعة )ج( فقدان الحصة من السوق والمنافسة داخل القطاع يما يتعلق بخدمات المويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق ف

تلك 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

 لعية في تاريخ هذه الوثيقة المشار إليه في صفحة الغالف.الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة هنا. والبيانات الواردة في هذا البيان الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تط

 

خدام ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استال تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها 

ُملزمة بأي حال من األحوال بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي  ةأو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة وشركاتها الشقيق

نات التاريخية الواردة سبب آخر. كما ال تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البياأو 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.

 مالحظـات عامـة

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

ألخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. وتستند القيم الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى ياالت القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. ويتم التعبير عنها بالمليارات/ ماليين الرياالت القطري. كما أن كل القيم االر

 لاير قطري. 3.64السعر التالي: دوالر أمريكي واحد = 

 

 تعاريف

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

100  •Dividend Yieldم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق : عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهx 100  •Energy (Insurance) يشير إلى أعمال الطاقة والمصانع واإلنشاءات والشؤون البحرية والدفاع :

: الربح لكل سهم )صافي الربح / عدد األسهم العادية EPS• : األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )صافي الربح + الفوائد المدينة + اإلهالك + االستهالك( EBITDA• المدني وغيرها من أعمال 

: حدثت ولم تتم اإلشارة إليها )يشير إلى المطالبات المترتبة التي لم تتم اإلشارة IBNR• إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –لعمليات : التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من اFree Cash Flow• المستحقة السداد في نهاية العام( 

النقد وأرصدة  -في الدين، الديون الحالية + الديون طويلة األجل : صاNet Debt• : تغطية الفوائد )األرباح قبل مصاريف الفوائد + الضرائب( / مصاريف الفوائد Interest Cover• إليها في تاريخ بيان المركز المالي( 

ح : العائد على األصول ]األرباROA• : نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغالق / صافي األرباح( x 100  •P/E: نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح Payout Ratio• بنكية 

[ • 100× المطلوبات المتداولة(  -: العائد على رأس المال العامل ]صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / )مجموع الموجودات ROCE[ • 100× قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك / مجموع األصول 

ROE [ • 100× : العائد على حقوق المساهمين ]صافي الربح / حقوق المساهمينUtilisation (rigs) : :)أيام الصيانة(  –عدد األيام بموجب العقد/ )عدد األيام المتاحة معدل تشغيل )منصات الحفرx 100. 
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