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 للنشر الفوري 

 

 مليون لاير قطري   83شركة الخليج الدولية للخدمات تحقق صافي أرباح بواقع  

 2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 
 2022مارس  31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  835المجموعة تسجل إيرادات تصل إلى  ▪

 
مليون لاير قطري للربع األول من عام    198احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع  أرباح قبل   ▪

 2021مقارنة بالربع األول من عام  %77 نسبتها ، بزيادة تبلغ2022
 

 2022مارس  31لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  0.045عائد على السهم بواقع  ▪
 

  2021جميع القطاعات التشغيلية تحقق نتائج أفضل مقارنة بالربع األول من عام  ▪
 

 الرفع   منصات حفر بحرية ذاتيةتوفير لقطاع الحفر يدخل األسواق الدولية مع توقيع عقدين جديدين   ▪
 

أعلنت اليوم شركة الخليج الدولية للخدمات، )يشار إليها بكلمة "الشركة" أو "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر:    : 2022أبريل    27الدوحة، قطر •  

GISS)  لاير    0.045، بعائد على السهم يبلغ  2022مارس    31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    83، أنها حققت صافي أرباح بواقع

 قطري. 

 

 أنشطة األعمال مستجدات  
 قطاع الحفر  -

تواجده على الصعيد   الذي يعزز من  ذاتية الرفع، األمربحرية منصات حفر توفير فاز قطاع الحفر بعقدين جديدين في المملكة العربية السعودية والملديف ل
، وذلك بفضل تطبيق  2022في ذات الوقت من معدل تشغيل األصول. كما شهد القطاع تحسناً على مستوى األداء خالل الربع األول من عام    رفع الدولي وي

. 2021الربع الثالث من عام  أسعار التشغيل اليومية الجديدة لمنصات الحفر البحرية منذ منتصف العام الماضي واستئناف تشغيل منصتين بريتين خالل  
 قد نجح القطاع أيضاً في تجديد عقود لبعض منصات الحفر البحرية لفترات جديدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام.  و

 
 قطاع خدمات الطيران   -

استمرت المساهمات من أنشطة األعمال في مجال  كما  شهد قطاع خدمات الطيران تحسناً على مستوى األداء مع زيادة أنشطة الطيران محلياً ودولياً.  
 الصيانة واإلصالح وأنشطة األعمال الدولية في دعم أداء القطاع. 

 
 قطاع التأمين   -

  ن ي توسيع نطاق أنشطة أعماله في شريحة التأمين العام، إال أنه خسر بعض عقود في شريحة التأميحقق قطاع التأمين أداًء متميزاً من خالل استمراره ف
 ً . كما حافظ  الطبي. ويبذل القطاع حالياً جهوداً الستكشاف فرص جديدة في أسواق المعامالت الفردية ومؤسسات األعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم محليا

 على مستواه المتميز في ظل الطفرة التي تشهدها أسواق رأس المال.  أداء المحفظة االستثمارية للقطاع
 

 قطاع التموين  -

كما تم تجديد بعض عقود    شهد أداء قطاع التموين تحسناً في ظل النتائج التي أثمر عنها العقد الجديد الذي فاز به القطاع خالل العام الماضي.

القطاع.  يسهم في شريحة خدمات القوى العاملة بنطاق أوسع، األمر الذي   عالوة على ذلك، فقد ارتفعت    في زيادة إجمالي أحجام الخدمات التي يقدمها 
 هوامش أرباح القطاع مع بدء الرفع التدريجي للقيود الخاصة المفروض عليه جراء الجائحة.  

 
 2021والربع األول من عام   2022قارنة بين الربع األول من عام م –األداء المالي 

الربع األول   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

من عام  

2022 

الربع األول  

من عام  

2021 

 التباين )%(

 %18+  705 835 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %1,606+         5.5- 83  صافي األرباح / )الخسائر( )مليون لاير قطري(

 %77+  112 198 األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون لاير قطري(

 %1,606+  0.003- 0.045 العائد على السهم )لاير قطري(
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مقارنة بنفس    %18، بزيادة تبلغ نسبتها  2022مارس    31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    835حققت المجموعة إيرادات تصل إلى  
، األمر الذي عادله  إيرادات المجموعة  عامة في  زيادةعن    والتموين  خدمات الطيران والحفر  اتارتفاع إيرادات قطاع  وقد أثمرالفترة من العام الماضي.  

 جزئياً انخفاض إيرادات قطاع التأمين. 

مليون لاير    83مليون لاير قطري، وحققت صافي أرباح يبلغ    198وسجلت المجموعة أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع  
وتُعزى الزيادة العامة في صافي أرباح المجموعة إلى نمو إيراداتها. ومن ناحية أخرى، فقد  .  2022مارس    31قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة مستوى األنشطة التجارية.%7ارتفعت التكاليف المباشرة للمجموعة بنسبة تبلغ 
 

مليون لاير قطري، األمر الذي يُعزى    30، لتصل إلى  %1فاضاً هامشياً تبلغ نسبته  انخ  2022وانخفضت التكاليف التمويلية للمجموعة للربع األول من عام  
، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة الرسوم  %7إلى تراجع أسعار الفائدة. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت المصروفات العامة واإلدارية بنسبة تبلغ  

 المهنية واالستشارية على مستوى المجموعة.
 

مليون لاير    27  بواقع   1وقد تأثر أداء المحفظة االستثمارية لقطاع التأمين إيجابياً بالطفرة التي تشهدها أسواق رأس المال، حيث ازداد الدخل االستثماري 
 .2021( مقارنة بالربع األول من عام %207قطري )+ 

 

 2021ن عام  والربع الرابع م 2022مقارنة بين الربع األول من عام  –األداء المالي 
الربع األول   مؤشرات األداء المالي الرئيسية 

من عام  

2022 

الربع الرابع  

من عام  

2021 

 التباين )%(

 % 1- 844 835 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %545+  13 83  صافي األرباح / )الخسائر( )مليون لاير قطري(

 %49+  133 198 واالستهالك )مليون لاير قطري(األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

 %545+  0.007 0.045 العائد على السهم )لاير قطري(

 
، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تراجع إيرادات  2021مقارنة بالربع الرابع من عام  %1بنسبة تبلغ  2022انخفضت إيرادات الربع األول من عام  
ادات قطاع  نمو إيرادات قطاعات خدمات الطيران والتموين والحفر ذلك االنخفاض الذي شهدته إير  إلى حد كبيرقطاع التأمين. وبرغم ذلك، فقد عوض  

 التأمين. 
 

. ويُعزى ارتفاع  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %545زيادة كبيرة تبلغ نسبتها    2022ومن ناحية أخرى، فقد ازداد صافي أرباح الربع األول من عام  
،  لشركة هليكوبتر الخليج نتيجة إعادة تقييم النقد األجنبي من الشركة التركية التابعة    المسجلةاألرباح بصورة أساسية إلى االنخفاض النسبي في الخسائر  

. وانخفضت  2021تسجيلها خالل الربع الرابع من عام    كالتي تمشركة هليكوبتر الخليج  لخفض قيمة مستحقات  لمخصصات    عدم تسجيلإلى    باإلضافة 
في صافي أرباح المجموعة للربع األول  كما أسهمت المحفظة االستثمارية لقطاع التأمين إسهاماً إيجابياً  أيضاً خسائر قطاع الحفر في ظل ارتفاع إيراداته.  

 .2021مليون لاير قطري مقارنة بالربع الرابع من عام  42، حيث ارتفع الدخل االستثماري للقطاع بواقع 2022من عام 
 

 المركز المالي 

 كما في   مؤشرات األداء الرئيسية  

 2022مارس  31

 كما في  

 2021ديسمبر  31

  التباين )%(

 20+  698 837 النقدية واالستثمارات قصيرة األجل )مليون لاير قطري(األرصدة 

 %2+  9.9 10.1 إجمالي األصول )مليار لاير قطري( 

 %0+  4.3 4.3 إجمالي الدين )مليار لاير قطري(

 
مقارنة بالعام الماضي.    2022مارس    31مليار لاير قطري كما في    10.1حافظ إجمالي أصول المجموعة على مستواه نسبياً خالل العام، ليصل إلى  

 .2021ديسمبر    31مقارنة بمستوياتها المسجلة في    %20مليون لاير قطري، بارتفاع تبلغ نسبته    837وبلغت األرصدة النقدية واالستثمارات قصيرة األجل  
 

علماً بأن مستويات الدين الحالية ما زالت تؤثر على صافي  ، 2022مارس   31مليار لاير قطري كما في  4.3وبلغ إجمالي الدين على مستوى المجموعة 
  المنشودة.   أرباح المجموعة، فتكاليف التمويل، التي تندرج ضمن المكونات األساسية للتكلفة، تحد من قدرة قطاع الحفر بصفة خاصة على تحقيق األرباح

الرئيسيين إلعادة هيكلة الديون بهدف توفير قدر أكبر من المرونة إلدارة  إدارة المجموعة مناقشات مستمرة مع مختلف أصحاب المصلحة  حالياً  وتجري  
 السيولة وتخفيف الضغوط التي يتعرض لها المركز المالي للمجموعة. 

  

 

 

 

 
 ة والدخل التمويلي. يتضمن الدخل االستثماري الدخل من توزيعات األرباح والمكاسب الرأسمالية والمكاسب غير المحققة من القيمة العادلة للمحفظة االستثماري  1
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 أبرز مالمح األداء التشغيلي والمالي حسب القطاع 

 قطاع الحفر: 

الربع األول   مؤشرات األداء الرئيسية  

من عام  

2022 

الربع األول  

عام  من 

2021 

الربع الرابع  

من عام  

2021 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول  

والربع  2022من عام 

 [ 2021األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول من عام 

والربع الرابع من عام   2022

2021 ] 

 %6+  %62+  304 198 321 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %76+  %86+  42- 72- 10-  )مليون لاير قطري( األداء صافي 

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

 
مقارنة بالربع األول    %62، بارتفاع تبلغ نسبته  2022مارس    31مليون لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   321سجل قطاع الحفر إيرادات بواقع  

  . ويُعزى بصورة كبيرة نمو اإليرادات إلى تطبيق أسعار التشغيل اليومية الجديدة لمنصات الحفر البحرية منذ منتصف العام الماضي )يوليو 2021من عام  

باإلضافة    قد أثمرت عن زيادة اإليرادات.  2021خالل الربع الثالث من عام    (، (GDI-7( وGDI-5(. كما أن إعادة تشغيل منصتي الحفر البريتين، )2021

  2022في زيادة إيرادات الربع األول من عام    2021إلى ذلك، فقد أسهم تشغيل أسطول المشروع المشترك )جلف درل( بالكامل خالل الربع الثاني من عام  

 نتيجة االنخفاض النسبي في الرسوم اإلدارية. 

مليون لاير    72مقارنة بصافي خسائر بلغ    2022مارس    31المنتهية في    ماليين لاير قطري لفترة الثالثة أشهر  10وقد سجل القطاع صافي خسائر بواقع 
 . ويُعزى تراجع الخسائر بصورة أساسية إلى نمو إيرادات القطاع. 2021قطري للربع األول من عام 

 
مقارنة بالربع    %6ادات بنسبة تبلغ  ، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع اإلير%76ومقارنة بالربع الفائت، فقد انخفضت خسائر القطاع بنسبة تبلغ  

. ويُعزى  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    2022وانخفاض استحقاقات التكاليف التشغيلية المسجلة خالل الربع األول من عام    2021الرابع من عام  
توفير  جديدين في المملكة العربية السعودية والملديف ل  القطاع بعقدين  وزف  باإلضافة إلىنمو اإليرادات بصورة أساسية إلى ارتفاع معدالت تشغيل األصول،  

   ذاتية الرفع.بحرية منصات حفر 
 

 قطاع خدمات الطيران:

الربع   مؤشرات األداء الرئيسية  

األول من  

عام  

2022 

الربع  

األول من  

عام  

2021 

الربع  

الرابع من  

عام  

2021 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول  

والربع  2022من عام 

 [ 2021األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول من عام 

والربع الرابع من عام   2022

2021 ] 

 %6+  25+  195 165 206 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 %70+  59+  46 50 79  )مليون لاير قطري( األداء صافي 

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

 
  % 25، بزيادة تبلغ نسبتها  2022مارس    31ماليين لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    206حقق قطاع خدمات الطيران إجمالي إيرادات بواقع  

أنشطة الطيران على مستوى العمليات المحلية والدولية والنمو الملحوظ  . ويعُزى هذا االرتفاع بصورة أساسية إلى زيادة  2021مقارنة بالربع األول من عام  
يادة إيرادات  في إيرادات العمليات الدولية، خاصة الشركة التابعة التركية. كما أسهم النمو المستمر ألنشطة األعمال في مجال الصيانة واإلصالح في ز

، وهو ما يعود بصورة أساسية  2021مقارنة بالربع األول من عام    %59بزيادة تبلغ نسبتها    مليون لاير قطري،   79وقد بلغ صافي أرباح القطاع    القطاع.
 إلى نمو اإليرادات. 

 
، األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى تسجيل  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %6بنسبة تبلغ    2022وارتفعت إيرادات القطاع للربع األول من عام  

على المستوى    عدد ساعات الطيران  ارتفاعو  نشطة األعمال في مجال الصيانة واإلصالح في ظل زيادة أحجام العمل في مجال الصيانةإيرادات إضافية من أ
الربع  وارتفعت أرباح    .2021مقارنة بالربع الرابع من عام    وبرغم ذلك، فقد انخفض عدد ساعات الطيران على مستوى العمليات الدولية .  العمليات المحلية
، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى زيادة اإليرادات وانخفاض الخسائر الناتجة عن إعادة تقييم النقد األجنبي ضمن  %70بنسبة تبلغ    2022األول من عام  

  المخصصات  وع منا النحيث أثر تسجيل هذ ، 2022مخصصات لمستحقات متأخرة خالل الربع األول من عام  عدم تسجيلنتائج الشركة التابعة التركية و
 ً  . 2021على صافي أرباح القطاع للربع الرابع من عام  تأثيراً سلبيا

 
 قطاع التأمين: 

الربع   مؤشرات األداء الرئيسية 

األول من  

عام  

2022 

الربع  

األول من  

عام  

2021 

الربع  

الرابع من  

عام  

2021 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول  

والربع  2022من عام 

 [ 2021عام األول من 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول من عام 

والربع الرابع من عام   2022

2021 ] 

 20- 24- 243 256 195 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 83+  22+  10 15 19  )مليون لاير قطري( األداء صافي 

 القطاع قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل أداء تم تسجيل مالحظة: 
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  195، لتصل إلى 2021مقارنة بالربع األول من عام  % 24بنسبة تبلغ  2022مارس  31انخفضت إيرادات قطاع التأمين لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
أمين الطبي. وقد عوض جزئياً هذا االنخفاض في اإليرادات ويعود انخفاض اإليرادات بصورة أساسية إلى خسارة عقدين في شريحة الت   مليون لاير قطري. 

 العام مع إبرام عقود جديدة وتجديد أخرى.   ينارتفاع عدد األقساط التأمينية في شريحة التأم 
 

. ويعود ارتفاع  لاير قطريمليون  19، ليصل إلى 2021مقارنة بالربع األول من عام  %22ومن ناحية أخرى، فقد ارتفع صافي أرباح القطاع بنسبة تبلغ 
 2حيث زاد الدخل االستثماري األداء المتميز للمحفظة االستثمارية للقطاع في ظل الطفرة التي تشهدها أسواق رأس المال،    صافي األرباح بصورة أساسية إلى

  إلى عدم تجديد عقدين من عقود التأمين الطبي  أدى  عالوة على ذلك، فقد    .2021( مقارنة بالربع األول من عام  %207مليون لاير قطري )+   27  بواقع 
 .2021انخفاض صافي المطالبات مقارنة بالربع األول من عام 

 
، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى خسارة  2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %20بنسبة تبلغ    2022وانخفضت إيرادات القطاع للربع األول من عام  

، 2021مقارنة بالربع الرابع من عام    2022للربع األول من عام    %83ين في شريحة التأمين الطبي. وبرغم ذلك، فقد ارتفعت أرباح القطاع بنسبة تبلغ  عقد
حيث زاد الدخل   ، 2021مقارنة بالربع الرابع من عام  2022األمر الذي يُعزى بصورة أساسية إلى ارتفاع الدخل االستثماري خالل الربع األول من عام 

 . 2021مليون لاير قطري مقارنة بالربع األول من عام  42 بواقع  2االستثماري
 

 قطاع التموين: 

الربع   مؤشرات األداء الرئيسية  

األول من  

عام  

2022 

الربع  

األول من  

عام  

2021 

الربع  

الرابع من  

عام  

2021 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول  

والربع  2022من عام 

 [ 2021األول من عام 

 التباين )%(
]مقارنة بين الربع األول من عام 

والربع الرابع من عام   2022

2021 ] 

 %10+  %31+  103 86 113 اإليرادات )مليون لاير قطري(

 % 97- %118+  3 0.5- 0.1  )مليون لاير قطري( األداء  صافي

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

 
األمر الذي يُعزى بصورة  ،  2021مقارنة بالربع األول من عام    %31مليون لاير قطري، بزيادة تبلغ نسبتها    113سجل قطاع التموين إيرادات بواقع  

كما تم تجديد    العقد الجديد الذي فاز به القطاع خالل العام الماضي.أساسية إلى نمو إيرادات شريحة خدمات القوى العاملة في ظل النتائج التي أثمر عنها  
حقق القطاع صافي  في زيادة إجمالي أحجام الخدمات التي يقدمها القطاع. وقد    يسهمبعض عقود في شريحة خدمات القوى العاملة بنطاق أوسع، األمر الذي  

مليون لاير قطري للربع األول من   0.5مقارنة بصافي خسائر بلغ    2022مارس    31ة في  ألف لاير قطري لفترة الثالثة أشهر المنتهي   100أرباح بواقع  
 ، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع اإليرادات. 2021عام 

 
في مجال خدمات    األعمال  أنشطةفي ظل زيادة اإليرادات من    2022ومقارنة بالربع الفائت، فقد ارتفعت إيرادات قطاع التموين خالل الربع األول من عام  

ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أرباح القطاع بنسبة تبلغ    .2021مقارنة بالربع الرابع من عام    %10وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة تبلغ    القوى العاملة.
كما تم    خدمات القوى العاملة العام الماضي.، وهو ما يعود بصورة أساسية إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية لتنفيذ عقد جديد فاز به القطاع في شريحة  97%

 ، األمر الذي أثر على أرباح هذا الربع مقارنة بالربع الفائت. 2021تصرف في أصول خالل الربع الرابع من عام من ال تسجيل مكسب استثنائي 
 

 مؤتمر هاتفي لمناقشة األداء المالي والتشغيلي للشركة 

للخدمات مؤتمراً هاتفياً يدعى إليه المستثمرين لمناقشة نتائجها المالية واآلفاق على مستوى أنشطة األعمال ومسائل أخرى،  تستضيف شركة الخليج الدولية 
ظهراً بتوقيت الدوحة. وسيتم نشر العرض التقديمي الخاص بعالقات المستثمرين الذي    2:00في تمام الساعة    2022أبريل    28وذلك يوم الخميس الموافق  

 لمؤتمر الهاتفي على صفحة "األداء المالي" ضمن قسم "عالقات المستثمرين" بالموقع اإللكتروني للشركة.سيصاحب ا
 

 -انتهى- 

 

 نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات 

نظامها األساسي وأحكام قانون  وفقاً ألحكام    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

المكتب الرئيسي للشركة  قطر للطاقة )المعروفة سابقاً باسم قطر للبترول(، المساهم األكبر، جميع وظائف   وخدمات النقل بالهليكوبتر وخدمات التموين. تقدم

 يا لكل منها. من خالل اتفاقية شاملة للخدمات، وتُدار عمليات الشركات التابعة بصورة ُمستقلة من قِبَل مجالس إدارة الشركات المعنية واإلدارة العل

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

 . www.gis.com.qaالموقع اإللكتروني للشركة  

 
  

 
 محفظة االستثمارية والدخل التمويلي. يتضمن الدخل االستثماري الدخل من توزيعات األرباح والمكاسب الرأسمالية والمكاسب غير المحققة من القيمة العادلة لل 2

http://www.gis.com.qa/


 

    5                                                                 2022مارس  31النتائج المالية لشركة الخليج الدولية للخدمات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 بيان إخالء المسؤولية 

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

 بكلمة "الشركة" أو "المجموعة" لدواعي المالئمة. 

 

ت. 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 الخليج الدولية للخدما

ألحداث التي تؤثر على ر، وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك، ما قد يؤدي إلى حدوث اختالف كبير بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو اتقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاض

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

 

صة من السوق والمنافسة داخل القطاع  عوامل، منها: )أ( تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي )ب( تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بخدمات المجموعة )ج( فقدان الح  ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة

وف األسواق والظروف المالية واالقتصادية )ز( المخاطر السياسية. وبالتالي، قد تختلف النتائج اختالفاً كبيراً عن تلك  )د( المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية )هـ( تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية )و( تغير ظر

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

 

كل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو أضرار أخرى قد تنشأ عن استخدام  ال تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها والشركات المتعاقدة معها ووكالئها أي مسؤولية بأي ش

ل بتحديث أو نشر تعديالت أدخلت على أي بيان تطلعي  ان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا. وال تعتبر الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي حال من األحواأو اعتماد أي جهة على أي بي

ود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية، أو أي سبب آخر. كما ال تضمن شركة الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية الواردة أو مادة أخرى وردت هنا ويُعرف أو ال يُعرف أنها قد تغيرت، أو أنها غير دقيقة نتيجة لور

 هنا.

 مالحظـات عامـة 

وحيثما ينطبق 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.

تستند القيم الُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى م األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح. والرياالت القطرية، وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد. ويتم التعبير عنها بالمليارات/ ماليين الرياالت القطري. كما أن كل القي

 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 Yield  عائد أرباح األسهم، إجمالي أرباح األسهم النقدية / القيمة السوقية عند اإلغالق :x 100    •Energy (Insurance)شؤون البحرية والدفاع : يشير إلى أعمال الطاقة والمصانع واإلنشاءات وال

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

: حدثت ولم تتم اإلشارة إليها )يشير إلى المطالبات المترتبة التي لم تتم اإلشارة IBNRإجمالي اإلنفاق الرأسمالي •   –: التدفق النقدي الحر، التدفقات النقدية من العمليات  Free Cash Flowالمستحقة السداد في نهاية العام( •  

النقد وأرصدة   -: صافي الدين، الديون الحالية + الديون طويلة األجل  Net Debtف الفوائد + الضرائب( / مصاريف الفوائد •  : تغطية الفوائد )األرباح قبل مصاريInterest Coverإليها في تاريخ بيان المركز المالي( •  

: العائد على األصول ]األرباح  ROAالق / صافي األرباح( •  : نسبة السعر إلى األرباح )القيمة السوقية عند اإلغx 100    •P/E: نسبة توزيع األرباح، إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح  Payout Ratioبنكية •  

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

ROE [ • 100على حقوق المساهمين ]صافي الربح / حقوق المساهمين × : العائدUtilisation (rigs) أيام الصيانة(  –: معدل تشغيل )منصات الحفر(: عدد األيام بموجب العقد/ )عدد األيام المتاحةx 100 . 

 


