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 للنشر الفوري

 
 

 ملیار لایر قطري ۲٫۲شركة الخلیج الدولیة للخدمات تحقق إیرادات بواقع  
 ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 
  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ملیون لایر قطري  ٤۱أرباح یصل إلى المجموعة تحقق صافي 

 ربع سنویة للمرة الثانیة على التوالي ً  ملیون لایر قطري ٤۲بواقع  ۲۰۲۱منذ بدایة عام  المجموعة تحقق أرباحا
  ۲۰۲۱للربع الثالث من عام 

  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  لایر ۰٫۰۲۲عائد على السھم بواقع 

 قطاعا خدمات الطیران والتأمین یشھدان تحسناً في نتائجھما 

  بعد توقف تشغیلھما، وارتفاع أسعار  ۲۰۲۱تشغیل منصتي حفر بریتین في قطاع الحفر خالل الربع الثالث من عام
 التشغیل الیومیة لمنصات الحفر البحریة في ظل ارتفاع أسعار النفط

 
 

أعلنت الیوم شركة الخلیج الدولیة للخدمات (یشار إلیھا بكلمة "الشركة" أو "المجموعة"، ورمزھا في  - ۲۰۲۱أكتوبر  ۲۸• الدوحة، قطر 
، بعائد على ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٤۱أنھا قد حققت صافي أرباح بواقع  )GISSبورصة قطر: 

 لایر قطري. ۰٫۰۲۲السھم یبلغ 
 

 ى مستوى االقتصاد الكليالمستجدات عل
ما زال قطاع النفط والغاز یشھد بوادر إیجابیة على التعافي في ظل تحسن األوضاع على مستوى االقتصاد الكلي، وذلك بفضل فاعلیة حمالت 

االستكشاف  األنشطة مع ارتفاع أسعار النفط، األمر الذي سیوفر فرصاً ألعمالمستوى التطعیم ضد فیروس كورونا التي أثمرت عن تحسن 
 .المرتبطة بھا لقطاعات الخدمیةلوالمستقبلیة 

 
أبدى قطاعا خدمات الطیران والتأمین تحسناً على مستوى  حیثوتواجھ المجموعة تبایناً من حیث درجات التعافي في فترة ما بعد الجائحة، 

وارتفاع أسعار التشغیل  بریتین تشغیل منصتي حفرعادة إیواجھ ضغوطاً حتى النصف األول من ھذا العام، إال أن النتائج، بینما ظل قطاع الحفر 
 .۲۰۲۱عن تحسن نتائجھ خالل الربع الثالث من عام  اأثمرقد الیومیة لمنصات الحفر البحریة 

 
 مستجدات أداء أنشطة األعمال واآلفاق المستقبلیة

 قطاع الحفر
، حیث تم تطبیق األسعار الجدیدة اعتباراً ۲۰۲۱ارتفعت أسعار التشغیل الیومیة ألسطول منصات الحفر البحریة خالل الربع الثالث من عام 

. وقد شھد القطاع تشغیل منصتي حفر ۲۰۲۱، وھو ما أثمر عن تحسن األداء المالي للقطاع خالل الربع الثالث من عام ۲۰۲۱من شھر یولیو 
بعد عام من توقفھما منذ انتشار فیروس كورونا. كما استمر تشغیل جمیع منصات الحفر الخمس  ۲۰۲۱ل الربع الثالث من عام بریتین خال

 .۲۰۲۱مشروع المشترك "جلف درل" منذ الربع الثاني من عام ضمن ال
 

 قطاع خدمات الطیران
ً بفضل التخفیف من القیود المفروضة ونجاح شھد قطاع خدمات الطیران تحسناً على مستوى األداء مع زیادة أنشطة  الطیران محلیاً ودولیا

تجدید بعض عقود دولیة لخدمات الطیران. كما كان ألنشطة األعمال في مجال الصیانة واإلصالح إسھامات إضافیة في دعم األداء المالي 
 للقطاع.

 
ھذا العام لتلبیة الطلب المتزاید  مشترك في المغرب طائرة جدیدة خاللعالوة على ذلك، فقد أضافت كل من الشركة التابعة التركیة والمشروع ال

 .لحالیة) إلى األسطول المحلي خالل ھذا العام دعماً للعملیات اAW۱۳۹من السوق. ھذا فضالً عن إضافة طائرة ھلیكوبتر جدیدة من طراز (
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 قطاع التأمین
استمراره في توسیع نطاق أنشطة أعمالھ في شریحتي التأمینات الطبیة والعامة، حیث نجح حقق قطاع التأمین أداًء قویاً خالل ھذه الفترة مع 

في تجدید عقود رئیسیة والحصول على تغطیة إضافیة في عقود رئیسیة مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة. كما واصل القطاع توسیع نطاق 
لى المستوى المحلي، وتحدیداً في شریحة التأمینات الطبیة، حیث أضاف وجوده في سوق مؤسسات األعمال الصغیرة والمتوسطة الحجم ع

 عمالء جدد خالل ھذه الفترة.
 

 قطاع التموین
النقل والقوى العاملة واإلقامة منذ بدایة الجائحة،  خدماتظل قطاع التموین واقعاً تحت ضغوط جراء القیود المفروضة على تقدیم األغذیة و

القطاع، حیث تراجعت إیراداتھ وتكبد تكالیف إضافیة من أجل االمتثال إلى المتطلبات، مما أثر سلباً على ھوامش على أداء األمر الذي أثر 
الجائحة. ومع ذلك، وبرغم تحدیات السوق الصعبة خالل ھذه الفترة، إال أن القطاع قد فاز بعقود جدیدة في شریحة األعمال المعنیة  القطاع منذ

 بخدمات القوى العاملة.
 

 ۲۰۲۰والتسعة أشھر األولى من عام  ۲۰۲۱مقارنة بین التسعة أشھر األولى من عام  –األداء المالي 
التسعة أشھر  مؤشرات األداء المالي الرئیسیة

األولى من 
 ۲۰۲۱عام 

التسعة 
أشھر األولى 

من عام 
۲۰۲۰ 

 التباین (%)

 %۱- ۲٬۲٦٦ ۲٬۲٤۷ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 %۱٥- ٤۹ ٤۱  (الخسائر) (ملیون لایر قطري)صافي األرباح / 

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (ملیون لایر 
 قطري)

٤۱۷ ٤۸٤ -۱٤% 

 %۱٥- ۰٫۰۲٦ ۰٫۰۲۲ العائد على السھم (لایر قطري)
 

ملیار لایر قطري، بانخفاض ھامشي تبلغ نسبتھ  ۲٫۲تصل إلى  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰حققت المجموعة إیرادات لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 
ارتفاع اإلیرادات الذي حققھ  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقد عادل بالكامل النمو السلبي إلیرادات قطاعي الحفر والتموین ۱%

 قطاعا التأمین وخدمات الطیران.

 ٤۱ملیون لایر قطري، فیما بلغ صافي أرباحھا  ٤۱۷واإلھالك واالستھالك بواقع وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب 
عالوة  صافي أرباح المجموعة إلى تراجع إیراداتھا.نخفاض اویُعزى . ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  التسعة أشھر ملیون لایر قطري لفترة

بصورة  المباشرة التكالیففي  زیادةھذه التعود . وسلباً على أرباح المجموعةما أثر م، %۳التكالیف المباشرة بنسبة تبلغ  زدادتاعلى ذلك، فقد 
األمر الذي ، ھذا باإلضافة إلى زیادة عدد المطالبات في قطاع التأمین، ارتفاع مستوى األنشطة في قطاعي الحفر وخدمات الطیرانأساسیة إلى 

 في قطاع التموین. المباشرة التكالیف الملحوظ في نخفاضاالعادلھ جزئیاً 
 

ملیون لایر قطري لنفس الفترة من  ۱۳۱ملیون لایر قطري مقارنة بمبلغ  ۹٦لتصل إلى  %۲۷وتراجعت تكالیف التمویل للمجموعة بنسبة تبلغ 
عمل بالبرامج بفضل استمرار ال %۱في ظل انخفاض أسعار الفائدة. كما انخفضت المصروفات العامة واإلداریة بنسبة تبلغ  ، وذلكالعام الماضي

 المعنیة بالترشید.
 

 ۳۸زیادة تصل إلى  تإضافة إلى ذلك، فقد تأثر أداء المحفظة االستثماریة للمجموعة على نحو إیجابي بتعافي أسواق رأس المال، حیث شھد
 ترة من العام الماضي.بفضل مكاسب غیر محققة من إعادة تقییم األوراق المالیة االستثماریة، وذلك مقارنة بنفس الف ملیون لایر قطري

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

الربع الثالث  مؤشرات األداء المالي الرئیسیة
من عام 
۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني من 

عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)

 %۱۲+ ۷۲۷ ۸۱٥ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 %۷۸۳+ ٥ ٤۲  (الخسائر) (ملیون لایر قطري)صافي األرباح / 

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (ملیون لایر 
 قطري)

۱۷۲ ۱۳۳ +۳۰% 

 %۷۸۳+ ۰٫۰۰۳ ۰٫۰۲۳ العائد على السھم (لایر قطري)
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ة أساسیة إلى نمو رنفس العام، وھو ما یعود بصو مقارنة بالربع الثاني من %۱۲بنسبة تبلغ  ۲۰۲۱ربع الثالث من عام لاارتفعت إیرادات 
 إیرادات قطاعات خدمات الطیران والتأمین والحفر، األمر الذي عادلھ جزئیاً انخفاض إیرادات قطاع التموین.

 
ع الثاني من مقارنة بالرب %۷۸۳ملیون لایر قطري، بزیادة تبلغ نسبتھا  ٤۲ما یصل إلى  ۲۰۲۱وقد بلغ صافي أرباح الربع الثالث من عام 

 نفس العام، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى انخفاض خسائر قطاع الحفر واستمرار النمو الذي یشھده قطاع خدمات الطیران.
 

 المركز المالي
 ۳۰كما في  مؤشرات األداء الرئیسیة 

 ۲۰۲۱سبتمبر 
 كما في 

دیسمبر  ۳۱
۲۰۲۰ 

 التباین (%)
 

 %۱۰+ ٦۹۱ ۷٦۳ واالستثمارات قصیرة األجل (ملیون لایر قطري) یةالنقدألرصدة ا
 %۲+ ۱۰٫۰ ۱۰٫۲ إجمالي األصول (ملیار لایر قطري)

 %۲- ٤٫٤ ٤٫٤ إجمالي الدین (ملیار لایر قطري)
 

مقارنة بالعام  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیار لایر قطري كما في  ۱۰٫۲خالل العام، لیصل إلى  %۲ازداد إجمالي أصول المجموعة بنسبة تبلغ 
مقارنة  %۱۰ملیون لایر قطري، بارتفاع تبلغ نسبتھ  ۷٦۳ إلى الماضي. وبلغت األرصدة النقدیة واالستثمارات قصیرة األجل ما یصل

. ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ في ملیار لایر قطري كما ٤٫٤. وبلغ إجمالي الدین على مستوى المجموعة ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱بمستویاتھا المسجلة في 
 إلشارة إلى أن مستویات الدین الحالیة ما زالت تؤثر على صافي أرباح المجموعة.وتجدر ا

  
 أبرز مالمح األداء التشغیلي والمالي حسب القطاع

 قطاع الحفر:
التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة 

أشھر األولى 
من عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
أشھر 

األولى من 
عام 

۲۰۲۰ 

 التباین (%) 
 [مقارنة بین التسعة أشھر

 ۲۰۲۱األولى من عام 
والتسعة أشھر األولى من 

 ]۲۰۲۰عام 

الربع  
الثالث من 

عام 
۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني من 

عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)
[مقارنة بین الربع الثالث 

والربع  ۲۰۲۱من عام 
 ]۲۰۲۱الثاني من عام 

 %۱٤+ ۲٤۲ ۲۷٦ %۱- ۷۲۳ ۷۱٦ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 %٥٦+ ٦۰- ۲٦- %۳۲- ۱۲۰- ۱٥۹-  لایر قطري)صافي الخسائر (ملیون 

 القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل خسائرتم تسجیل  مالحظة:
 

مقارنة  %۱، بانخفاض تبلغ نسبتھ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۷۱٦حقق قطاع الحفر إیرادات تبلغ 
، ۲۰۲۱اإلیرادات بصورة أساسیة بإیقاف تشغیل منصات حفر بریة منذ العام السابق وحتى النصف األول من عام بالعام الماضي. وقد تأثرت 

. وباإلضافة إلى ذلك، فقد انخفضت ۲۰۲۱العملیات خالل الربع الثالث من عام  امن المنصات التي توقف تشغیلھا قد استأنفت ینتعلماً بأن منص
لحفر خالل النصف األول من ھذا العام، مما أثر على نمو اإلیرادات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. أسعار التشغیل الیومیة لمنصات ا

مع تطبیق أسعار التشغیل الیومیة  ۲۰۲۱ومع ذلك، فقد ارتفعت أسعار التشغیل الیومیة لمنصات الحفر البحریة خالل الربع الثالث من عام 
رك "جلف درل" خالل الربع تكما أن تشغیل ثالث منصات حفر إضافیة ضمن أسطول المشروع المش .۲۰۲۱الجدیدة منذ شھر یولیو من عام 

 قد أسھم في زیادة إیرادات القطاع. ۲۰۲۱الثاني من عام 

ملیون  ۱۲۰مقارنة بصافي خسائر بلغ  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۱٥۹وبلغ صافي خسائر القطاع 
ھ لایر قطري لنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى ھذه الزیادة في الخسائر بصورة أساسیة إلى النمو السلبي لإلیرادات، األمر الذي عادل

، وذلك بفضل تراجع ۲۰۲۰ملیون لایر قطري مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  ۳۱جزئیاً انخفاض التكالیف التمویلیة للقطاع بواقع 
 ار الفائدة. ومقارنة بالربع الفائت، فقد انخفضت خسائر القطاع مع ارتفاع اإلیرادات.أسع
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 قطاع خدمات الطیران:
التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة 

أشھر 
األولى من 

عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
أشھر 

األولى من 
عام 

۲۰۲۰ 

 التباین (%) 
مقارنة بین التسعة أشھر [

 ۲۰۲۱األولى من عام 
أشھر األولى من والتسعة 

 ]۲۰۲۰عام 

الربع الثالث  
من عام 

۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني 

من عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)
[مقارنة بین الربع الثالث 

والربع  ۲۰۲۱من عام 
 ]۲۰۲۱الثاني من عام 

 %۱۰+ ۱۷۳ ۱۹۰ %۸+ ٤۹۰ ٥۲۸ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 %۲+ ٦۲ ٦۳ %۱۳+ ۱٥٤ ۱۷٥  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)

 ۲۰۲۰ملیون لایر قطري خالل الربع الثاني من عام  ۲٦۸تم تسجیل أرباح القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل ومكسب رأس مال استثنائي غیر نقدي بواقع  مالحظة:
 

، بزیادة تبلغ ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ٥۲۸حقق قطاع خدمات الطیران إجمالي إیرادات بواقع 
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتُعزى ھذه الزیادة بصورة أساسیة إلى ارتفاع عدد ساعات الطیران على مستوى العملیات  %۸نسبتھا 

ملیون لایر قطري، بزیادة تبلغ  ۱۷٥وقد بلغ صافي أرباح القطاع  المحلیة والدولیة والزیادة الملحوظة في إیرادات كافة أنشطة أعمال القطاع.
 ، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى ارتفاع اإلیرادات.۲۰۲۰مقارنة بفترة التسعة أشھر األولى من عام  %۱۳نسبتھا 

 
لعام، األمر الذي یُعزى بصورة أساسیة مقارنة بالربع الثاني من نفس ا %۱۰بنسبة تبلغ  ۲۰۲۱وارتفعت إیرادات القطاع للربع الثالث من عام 

إلى زیادة مستوى أنشطة الطیران وتحقیق نتائج أفضل على مستوى الشركة التابعة التركیة. وبالتوازي مع النمو اإلیجابي لإلیرادات، فقد 
 مقارنة بصافي أرباح الربع الفائت. %۲بنسبة تبلغ  ۲۰۲۱ازدادت أرباح الربع الثالث من عام 

 
 مین:قطاع التأ

التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة
أشھر 
األولى 
من عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
أشھر 
األولى 
من عام 
۲۰۲۰ 

 التباین (%) 
[مقارنة بین التسعة أشھر 

 ۲۰۲۱األولى من عام 
والتسعة أشھر األولى من 

 ]۲۰۲۰عام 

الربع  
الثالث 
من عام 
۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني 

من عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)
الربع الثالث من [مقارنة بین 

والربع الثاني  ۲۰۲۱عام 
 ]۲۰۲۱من عام 

 %۱۷+ ۲۲٥ ۲٦٤ %۱+ ۷۳٦ ۷٤٥ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 %۳+ ۱۷ ۱۸ %٤٤+ ۳٥ ٥۰  صافي األرباح (ملیون لایر قطري)

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

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل  %۱بنسبة تبلغ  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشھر المنتھیة في ارتفعت إیرادات قطاع التأمین 
ي تحقق على مستوى األقساط ذوقد عادل بالكامل تراجع أقساط التأمین في شریحة التأمین الطبي ذلك النمو ال ملیون لایر قطري. ۷٤٥إلى 

 مة.التأمینیة في شریحة التأمینات العا
 

ملیون لایر قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ویعود ھذ االرتفاع  ٥۰، لیصل إلى %٤٤وارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة تبلغ 
كما أسھمت المكاسب  الكبیر في صافي األرباح بصورة أساسیة إلى النمو القوي للمحفظة االستثماریة للقطاع في ظل تعافي أسواق رأس المال.

ملیون لایر قطري في صافي أرباح القطاع لفترة التسعة أشھر المنتھیة  ۳۸ر المحققة من إعادة تقییم المحفظة االستثماریة بمبلغ یصل إلى غی
 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰في 

 
، السیما في شریحة التأمینات الطبیة، األمر ۲۰۲۱عام  ومن حیث المطالبات، فقد لوحظت زیادة في عددھا خالل فترة التسعة أشھر األولى من

 الذي یُعزى إلى التخفیف من القیود لیزداد بذلك عدد الزیارات إلى المستشفیات واستشارات األطباء.
 

بصورة أساسیة إلى مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وھو ما یعود  %۱۷بنسبة تبلغ  ۲۰۲۱وارتفعت إیرادات القطاع للربع الثالث من عام 
 %۳ تبلغ نسبتھابصورة ھامشیة  ۲۰۲۱ومن ناحیة أخرى، فقد ارتفعت أرباح الربع الثالث من عام  تجدید وثائق في شریحة التأمینات العامة.

المطالبات وتكالیف  مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وھو ما یعود بصورة أساسیة إلى ارتفاع إیرادات القطاع، األمر الذي عادلھ ارتفاع عدد
 إعادة التأمین.
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 قطاع التموین:
التسعة  مؤشرات األداء الرئیسیة 

أشھر 
األولى من 

عام 
۲۰۲۱ 

التسعة 
أشھر 

األولى من 
عام 

۲۰۲۰ 

 التباین (%) 
[مقارنة بین التسعة أشھر 

 ۲۰۲۱األولى من عام 
والتسعة أشھر األولى من 

 ]۲۰۲۰عام 

الربع  
الثالث من 

عام 
۲۰۲۱ 

الربع 
الثاني 

من عام 
۲۰۲۱ 

 التباین (%)
[مقارنة بین الربع الثالث من 

والربع الثاني  ۲۰۲۱عام 
 ]۲۰۲۱من عام 

 %۱- ۸٦ ۸٦ %۱۹- ۳۱۷ ۲٥۸ اإلیرادات (ملیون لایر قطري)
 %۳- ۹- ۹- %۳٤۳- ٤- ۱۹-  صافي الخسائر (ملیون لایر قطري)

 الضرائب على الدخلالقطاع قبل احتساب أثر  خسائرتم تسجیل  مالحظة:
 

وھو ما یعود  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، %۱۹ملیون لایر قطري، بانخفاض تبلغ نسبتھ  ۲٥۸سجل قطاع التموین إیرادات بواقع 
ا قطاع فیروس كورونا، ما أسفر عن انخفاض عدد الوجبات في معظم المواقع التي یقدم فیھ جراءبصورة أساسیة إلى استمرار فرض القیود 

 أثر سلباً على النمو العام. ياألمر الذالتموین خدماتھ. ھذا باإلضافة إلى إلغاء بعض عقود لتوفیر القوى العاملة وخدمات التموین، 
 

 ٤مقارنة بصافي خسائر بلغ  ۲۰۲۱سبتمبر  ۳۰ملیون لایر قطري لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  ۱۹وقد سجل القطاع صافي خسائر بواقع 
 ، وھو ما یُعزى بصورة أساسیة إلى تراجع الھوامش واإلیرادات.۲۰۲۰ین لایر قطري لفترة التسعة أشھر األولى من عام مالی

بصورة ھامشیة تبلغ نسبتھا  ۲۰۲۱التموین تراجعاً، حیث انخفضت اإلیرادات للربع الثالث من عام ومقارنة بالربع الفائت، فقد سجل قطاع 
  لتقدیم خدمات التموین خالل ھذا الربع، فیما لم یسجل القطاع أرباحاً جراء انخفاض الھوامش.نتیجة إللغاء عقد  ۱%
 
 

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

ظھراً بتوقیت الدوحة. وسیتم نشر العرض  ۰۱:۳۰في تمام الساعة  ۲۰۲۱نوفمبر  ۳األعمال ومسائل أخرى، وذلك یوم األربعاء الموافق 
ع التقدیمي الخاص بعالقات المستثمرین الذي سیصاحب المؤتمر الھاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرین" بالموق

 اإللكتروني للشركة.
 -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 ٦۸المادة (خاصة  ۲۰۰۲لسنة  ٥الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم 
 وبما یتوافق مع خصوصیة تأسیسھا. ۲۰۱٥لسنة  ۱۱قانون الشركات التجاریة الصادر بالقانون رقم 

 
دمات التأمین وإعادة التأمین والحفر والخدمات ذات الصلة ومن خالل شركات المجموعة، تعمل الخلیج الدولیة للخدمات في أربعة قطاعات متمیزة، وھي خ

، المساھم األكبر، جمیع وظائف المكتب الرئیسي للشركة )قطر للبترول(المعروفة سابقاً باسم  قطر للطاقة وخدمات النقل بالھلیكوبتر وخدمات التموین. تقدم
 بصورة ُمستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنیة واإلدارة العلیا لكل منھا. من خالل اتفاقیة شاملة للخدمات، وتُدار عملیات الشركات التابعة

 
أو زیارة الموقع  gis@qp.com.qaللحصول على المزید من المعلومات حول ھذا البیان الصحفي، یرجى التواصل من خالل عنوان البرید اإللكتروني 

 .www.gis.com.qaللشركة اإللكتروني 
 

 بیان إخالء المسؤولیة

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

ریخیة، بیانات تطلعیة تتضمن ت. وتُعد جمیع البیانات، باستثناء بیانات الحقائق التاقد 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  كبیرتقدیرات مستقبلیة تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجھولة وشكوك، ما قد یؤدي إلى حدوث اختالف 

 لتي قد تستنتج من ھذه البیانات التطلعیة.المجموعة وبین تلك الُمعلنة أو ا
 

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
خاطر السیاسیة. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبیراً عن تلك یة والكوارث الطبیعیة (ھـ) تغیر الظروف التشریعیة والمالیة والتنظیمیة (و) تغیر ظروف األسواق والظروف المالیة واالقتصادیة (ز) الم(د) المخاطر البیئ

 انات الواردة في ھذا البیان الصحفي تھدف إلى استعراض نظرات تطلعیة في تاریخ ھذه الوثیقة المشار إلیھ في صفحة الغالف.الُمعلنة أو التي قد تستنتج من البیانات التطلعیة الواردة ھنا. والبی
 

أیة تكالیف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام كل من األشكال عن ال تتحمل شركة الخلیج الدولیة للخدمات ومدیریھا وموظفیھا ومسؤولیھا ومستشاریھا والشركات المتعاقدة معھا ووكالئھا أي مسؤولیة بأي ش
ة ُملزمة بأي حال من األحوال بتحدیث أو نشر تعدیالت أدخلت على أي بیان تطلعي أو اعتماد أي جھة على أي بیان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت ھنا. وال تعتبر الخلیج الدولیة للخدمات وشركاتھا التابعة وشركاتھا الشقیق

آخر. كما ال تضمن شركة الخلیج الدولیة للخدمات دقة البیانات التاریخیة الواردة ادة أخرى وردت ھنا ویُعرف أو ال یُعرف أنھا قد تغیرت، أو أنھا غیر دقیقة نتیجة لورود معلومات جدیدة أو أحداث مستقبلیة، أو أي سبب أو م
 ھنا.

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

ى لیارات/ مالیین الریاالت القطري. كما أن كل القیم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحیح. وتستند القیم الُمعبر عنھا بالدوالر األمریكي إلالریاالت القطریة، وتجبر النسب المئویة إلى كسر عشري واحد. ویتم التعبیر عنھا بالم
 لایر قطري. ۳٫٦٤السعر التالي: دوالر أمریكي واحد = 
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 تعاریف
•Cash Realisation Ratio صافي الربح /: نسبة التحقق النقدي، التدفق النقدي من العملیاتx ۱۰۰  •Debt to Equity نسبة الدین إلى حقوق المساھمین، (الدین الحالي + الدین طویل األجل)/ حقوق المساھمین :x 

۱۰۰  •Dividend Yield عائد أرباح األسھم، إجمالي أرباح األسھم النقدیة / القیمة السوقیة عند اإلغالق :x ۱۰۰  •Energy (Insurance)مال الطاقة والمصانع واإلنشاءات والشؤون البحریة والدفاع : یشیر إلى أع
: الربح لكل سھم (صافي الربح / عدد األسھم العادیة EPS• : األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك (صافي الربح + الفوائد المدینة + اإلھالك + االستھالك) EBITDA• المدني وغیرھا من أعمال 

: حدثت ولم تتم اإلشارة إلیھا (یشیر إلى المطالبات المترتبة التي لم تتم اإلشارة IBNR• إجمالي اإلنفاق الرأسمالي  –: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدیة من العملیات Free Cash Flow• حقة السداد في نھایة العام) المست
النقد وأرصدة  -: صافي الدین، الدیون الحالیة + الدیون طویلة األجل Net Debt• : تغطیة الفوائد (األرباح قبل مصاریف الفوائد + الضرائب) / مصاریف الفوائد Interest Cover• إلیھا 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 Ratio• بنكیة 
] • ۱۰۰× المطلوبات المتداولة)  -ودات : العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب / (مجموع الموجROCE] • ۱۰۰× قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلھالك واالستھالك / مجموع األصول 

ROE ۱۰۰× : العائد على حقوق المساھمین [صافي الربح / حقوق المساھمین • [Utilisation (rigs) : :(منصات الحفر) أیام الصیانة)  –عدد األیام بموجب العقد/ (عدد األیام المتاحة معدل تشغیلx ۱۰۰. 
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