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بعبارةللخدماتالدوليةخليجالشركةإلىأحيانا  يُشارالتقديمي،العرضهذافي.الُمستقلةالكياناتذاتالشركاتضمنمباشرةغيرأومباشرةاستثمارات(.ق.ع.م.ش)للخدماتالدوليةالخليجشركةفيهاتمتلكالتيالشركاتتندرج

."المجموعة"كلمةأو"للخدماتالدوليةالخليج"

مستقبليةتقديراتتتضمنتطلعيةياناتبالتاريخية،الحقائقبياناتباستثناءالبيانات،جميعوتُعد.للخدماتالدوليةالخليجتديرهاالتيواألعمالالعملياتونتائجالماليةاألوضاعبشأنتطلعيةبياناتعلىالتقديميالعرضهذايحتويقد

أوالُمعلنةتلكوبينموعةالمجعلىتؤثرالتياألحداثأووالتشغيليالعملياألداءأوالفعليةالنتائجبينمادياختالفحدوثإلىيؤديقدماوشكوك،ومجهولةمعلومةمخاطرعلىوتنطويالحاضر،فيوتوقعاتافتراضاتإلىتستند

.التطلعيةالبياناتهذهمنتستنتجقدالتي

(د)القطاعداخلسةالمنافوشدةالسوقمنالحصةفقدان(ج)المجموعةبمنتجاتيتعلقفيمااألسواقوظروفالطلبتغير(ب)الطبيعيوالغازالخامالنفطأسعارتذبذب(أ):منهاعوامل،بعدةالتطلعيةالبياناتهذهتحققويرتبط

تستنتجقدالتيأوالُمعلنةتلكعنا  جوهرياختالفا  النتائجتختلفقدوبالتالي،.السياسيةالمخاطر(ز)واالقتصاديةالماليةاألسواقظروفتغير(و)والتنظيميةوالماليةالتشريعيةالظروفتغير(هـ)الطبيعيةوالكوارثالبيئيةالمخاطر

.الغالفصفحةفيإليهالمشارالوثيقةهذهتاريخفيتطلعيةنظراتاستعراضإلىتهدفالتقديميالعرضهذافيالواردةوالبيانات.الواردةالتطلعيةالبياناتمن

بيانأيلىعجهةأياعتمادأواستخدامعنتنشأقدأخرىضارةآثارأوخسائرأوتكاليفأيةعناألشكالمنشكلبأيمسؤوليةأيووكالئهاومستشاريهاومسؤوليهاوموظفيهاومديريهاللخدماتالدوليةالخليجشركةتتحملال

يُعرفالأويُعرفوهناوردتأخرىمادةأوتطلعيبيانأيعلىأدخلتتعديالتنشرأوبتحديثاألحوالمنحالبأيُملزمةالشقيقةوشركاتهاالتابعةوشركاتهاللخدماتالدوليةالخليجتعتبروال.هناوردتأخرىمادةأو/وتطلعي

.هناالواردةالتاريخيةالبياناتدقةللخدماتالدوليةالخليجتضمنالكما.آخرسببأيأومستقبلية،أحداثأوجديدةمعلوماتلورودنتيجةدقيقةغيرأنهاأوتغيرت،قدأنها

مالحظـات عامـة

الرياالتبماليينعنهاالتعبيرويتم،للخدماتالدوليةالخليجحصةإلىتشيرالقيمجميعفإنذلك،ينطبقوحيثما.الكبيسةالسنواتعلىتعديالتأيةإدخاليتموال.الميالديالتقويمللخدماتالدوليةالخليجلشركةالمحاسبيةالسنةتتبع

قطريلاير3.64=واحدأمريكيدوالر:التاليالسعرإلىاألمريكيبالدوالرعنهاالُمعبرالقيموتستند.صحيحعددأقربإلىتجبراألخرىالقيمكلأنكما.واحدعشريكسرإلىالمئويةالنسبوتجبرالقطرية،

تعاريف

•Cash Realisation Ratio:الربحصافي/العملياتمنالنقديالتدفقالنقدي،التحققنسبةx100•Debt to Equity:المساهمينحقوق(/األجلطويلالدين+الحاليالدين)المساهمين،حقوقإلىالديننسبةx100•

Dividend Yield:اإلغالقعندالسوقيةالقيمة/النقديةاألسهمأرباحإجمالياألسهم،أرباحعائدx100•Energy (Insurance):منوغيرهاالمدنيوالدفاعالبحريةوالشؤونواإلنشاءاتوالمصانعالطاقةأعمالإلىيشير

(العامنهايةفيالسدادالمستحقةالعاديةاألسهمعدد/الربحصافي)سهملكلالربح:EPS•(االستهالك+اإلهالك+المدينةالفوائد+الربحصافي)واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح:EBITDA•أعمال

•Free Cash Flow:الرأسمالياإلنفاقإجمالي–العملياتمنالنقديةالتدفقاتالحر،النقديالتدفق•IBNR:(يالمالالمركزبيانتاريخفيإليهااإلشارةتتملمالتيالمترتبةالمطالباتإلىيشير)إليهااإلشارةتتمولمحدثت•

Interest Cover:الفوائدمصاريف/(الضرائب+الفوائدمصاريفقبلاألرباح)الفوائدتغطية•Net Debt:بنكيةوأرصدةالنقد-األجلطويلةالديون+الحاليةالديونالدين،صافي•Payout Ratio:األرباح،توزيعنسبة

/واالستهالكواإلهالكوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباح]األصولعلىالعائد:ROA•(األرباحصافي/اإلغالقعندالسوقيةالقيمة)األرباحإلىالسعرنسبة:x100•P/Eاألرباحصافي/النقديةاألسهمأرباحإجمالي

حقوق/الربحصافي]المساهمينحقوقعلىالعائد:ROE•[100×(المتداولةالمطلوبات-الموجوداتمجموع)/والضرائبالفوائدقبلالربحصافي]العاملالمالرأسعلىالعائد:ROCE•[100×األصولمجموع

Utilisation•[100×المساهمين (rigs):(الصيانةأيام–المتاحةاأليامعدد)/العقدبموجباأليامعدد(الحفرمنصات)التشغيليةالطاقةx100.

بيان إخالء المسؤولية

2



CLASSIFICATION: C0 - NON-CONFIDENTIAL

Gulf International Services, Investor Relations Presentation

جدول المحتويات
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12في(.ق.ع.م.ش)للخدماتالدوليةالخليجشركةتأسست•

.2008فبراير

نبذة حول شركة الخليج الدولية للخدمات

إدارةالسمجقِبَلمنُمستقلةبصورةالتابعةالشركاتعملياتتُدار•

.منهالكلالعلياواإلدارةالمعنيةالشركات

كةللشرالرئيسيالمكتبوظائفجميعللطاقةقطرتقدم•

.شاملةخدماتاتفاقيةبموجب

عددلغيبفيماقطري،لايرملياريبهالُمصرحالشركةمالرأسيبلغ•

.خاصواحدوسهمعاديسهممليار1.85الُمصدرمالهارأسأسهم

األقصىالحدويبلغ،%49المالرأسفياألجانبتملكحدويبلغ

.الُمصدرالمالرأسمن%2.0الفردلملكية
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هيكل المجموعة

والحفرنالتأميوإعادةالتأمينوهيمختلفة،قطاعاتأربعةفيللخدماتالدوليةالخليجتعملالمجموعة،شركاتخاللمن•

.التموينوخدماتبالهليكوبترالنقلوخدمات

.%22.1حوالياالجتماعيةوالتأميناتللتقاعدالعامةالهيئةتمتلكفيماالشركة،من%10للطاقةقطرتمتلك•

.كاملةملكيةلهاالتابعةالشركاتجميعللخدماتالدوليةالخليجشركةتمتلك•

شركة الخليج الدولية للخدمات

.(ق.ع.م.ش)
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شركة هليكوبتر 

%(100)الخليج 

مية شركة الخليج العال

%(100)للحفر 

شركة أمواج لخدمات 

%(100)التموين 
شركة الكوت للتأمين 

(100)%
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مجلس اإلدارة

:منكلويضمالمجموعةإدارةمجلسيتألف

المهنديسعد راشد / السيد

نائب رئيس مجلس اإلدارة

غانم محمد الكواري/ السيد

عضو

الشيخ جاسم بن عبدهللا آل ثاني

عضو

علي جابر حمد المري / السيد
عضو

الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة
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المهنديمحمد إبراهيم / السيد
عضو

محمد ناصر الهاجري / السيد
عضو
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موفر خدمات 
حفر يتمتع
بسمعة جيدة

موفر رائد 
لخدمات 
الطيران

فريق إدارة 
كعليا ُمَحن  

أنشطة 
متنوعة

الميزات التنافسية

.عمليات في قطاعات متنوعة•

إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم •

.التأمين الطبي

.يةتقديم خدمات التموين للعمليات البحر•

.الموفر القطري الوحيد لخدمات الحفر•

في % 50من السوق تزيد على حصة •

مجال خدمات حفر آبار النفط والغاز 

في خدمات حفر آبار % 100البحرية و

.النفط والغاز البرية

.أسطول حديث مع سجل حافل بالنجاحات•

وبتر الموفر الوحيد لخدمات النقل بالهليك•

.لقطاع النفط والغاز في قطر

أحد أكبر المشغلين في منطقة الشرق•

.األوسط وشمال أفريقيا

.أسطول يتمتع بسجل حافل بالنجاحات•

.متنوعة إقليميا  عمليات •

فريق إدارة متمرس في قطاعات •

.خدمية مختلفة

فريق إدارة متنوع يضم أعضاء من •

.مختلف البلدان

8
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(2021-2014)نظرة سريعة على النتائج 

(مليون لاير قطري)اإليرادات  (مليون لاير قطري)صافي األرباح 

(لاير قطريمليار)إجمالي األصول  (لاير قطريمليار)إجمالي الدين 

تعني معدل النمو السنوي المركبCAGR: مالحظة
10

عد انخفض صافي األرباح ب• الخام وحافظت على مسارها العام بالتوازي مع التغيرات الدورية ألسعار النفط 2015بلغت اإليرادات ذروتها عام • 

مع االستحواذ على 2014ارتفع إجمالي األصول ارتفاعا  كبيرا  عام • بسبب التغيرات العامة في اإليرادات وزيادة تكاليف التمويل 2014الذروة عام 

نتيجة الحصول على تمويل 2014ارتفع إجمالي الدين ارتفاعا  كبيرا  عام • في شركة الخليج العالمية للحفر وظل مستقرا  إلى حد ما % 30حصة بنسبة 

.جديد لالستحواذ على الحصة المتبقية في شركة الخليج العالمية للحفر وشراء أصول حفر جديدة
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نظرة سريعة على النتائج
2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

(مليون لاير قطري)اإليرادات 

األرباحصافي 

(مليون لاير قطري)

األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 

(مليون لاير قطري)واالستهالك 

12

الماضيبالعاممقارنة%3تبلغبنسبةاإليراداتارتفعت:2020وعام2021عامبينمقارنة.

يراداتإحققتهالذيالنموذلكالتموينقطاعإليراداتالسلبيالنموأساسيةبصورةعادلوقد

.والحفرالطيرانوخدماتالتأمينقطاعات

الربعإيراداتارتفعت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

قطاعاتإيراداتنموإلىأساسيةبصورةيعودماوهو،%4تبلغبنسبة2021عاممنالرابع

.نالتأميقطاعإيراداتانخفاضجزئيا  عادلهالذياألمروالحفر،والتموينالطيرانخدمات

العامالنموإلىأساسيةبصورةاألرباحارتفاعيُعزى:2020وعام2021عامبينمقارنة

العامُسجلتالتي(قطريلايرماليين308)القيمةخفضمخصصاتوغيابلإليرادات،

يجابيةاإلوالتغيراتالتمويلوتكاليفواإلدارية،العامةالمصروفاتفيوالوفوراتالماضي،

.االستثماريةالماليةاألوراقتقييمإعادةمنمحققةغيرمكاسببفضل

مقارنةاألرباحانخفضت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

نبي،األجالنقدفيسلبيةتغيراتإلىأساسيةبصورةيعودماوهو،2021عاممنالثالثبالربع

تفاعوارالعادلةالقيمةفيسلبيةوتغيراتمالية،أصولقيمةلخفضمخصصاتوتسجيل

.التشغيليةالتكاليفاستحقاقات

الكواإلهوالضرائبالفوائداحتسابقبلاألرباحانخفضت:2020وعام2021عامبينمقارنة

المباشرة،التكاليفارتفاعإلىأساسيةبصورةيُعزىماوهوالماضي،بالعاممقارنةواالستهالك

.اإليراداتفيطفيفارتفاععادلهالذياألمر

قبلاألرباحانخفضت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

العاماجعالترإلىأساسيةبصورةيعودماوهوواالستهالك،واإلهالكوالضرائبالفوائداحتساب

.المجموعةألرباح
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ات بما في ذلك االستثمار)األرصدة النقدية 

(مليون لاير قطري-قصيرة األجل 

(مليون لاير قطري)إجمالي الدين 

1(%متوسط نسبة مئوية )معدل تشغيل منصات الحفر 
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نظرة سريعة على النتائج
2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

أيام تقويمية/ عدد أيام كسب إيرادات منصات الحفر= معدل تشغيل األصول : 1

ارتفعت األرصدة النقدية بصورة هامشية مقارنة بنهاية العام الماضي.

بأنعلما  الماضي،العامبنهايةمقارنة%3نسبتهتبلغهامشيا  انخفاضا  الدينإجماليانخفض

النسبةتعودفيماالمجموعة،دينإجماليمن٪99تمثلللحفرالعالميةالخليجشركةديون
.الخليجهليكوبتروشركةالرئيسيالمكتبإلى٪،1وهيالمتبقية،

 مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفضل تحسن % 6ارتفع معدل تشغيل األصول بنسبة تبلغ

.تشغيل بعض منصات حفر كانت متوقفة عن العمل2021الظروف، حيث تم خالل عام 
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صافي األرباح
2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

14

المبالغ بالمليون لاير قطري

جزئيا  ألمراهذاعادلوقد.األرباحفيعامإيجابينموعنالتمويلوتكاليفواإلداريةالعامةالمصروفاتفيوفوراتوتحقيقاإليراداتنموأثمر

لايرماليين308بواقعالقيمةلخفضمخصصتسجيلأثرفقدذلك،علىعالوة.األعمالأنشطةمستوىزيادةظلفيالمباشرةالتكاليفارتفاع
.2021بعاممقارنةالماضيالعامأرباحعلىكبيرا  تأثيرا  الماضيالعامخاللقطري
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قطاع الحفر

رقطبينمشتركا  مشروعا  كانتحيث،2004عامللحفرالعالميةالخليجشركةتأسست

.(%40)اليابانيةالحفروشركة(%60)للطاقة

نمالمتبقةالحصةعلىللخدماتالدوليةالخليجشركةاستحوذت،2014مايوفي

الدوليةالخليجلشركةبالكاملمملوكةأصبحتوبذلكللحفر،العالميةالخليجشركة

.للخدمات

فيائدةورالحفرخدماتفيمتخصصةعالميةشركةهيللحفرالعالميةالخليجشركة

حيثمنومجديةوفعالةآمنةحفرخدماتتقديمعلىتركزحيثالقطرية،السوق

.الرفعذاتيةالبحريةوالمنصاتالسكنيةالبوارجوخدماتالتكلفة،

يليمماالشركةأصولتتكون:

بحريةحفرمنصات7•

بريةحفرمنصات8•

واحدةسكنيةبارجة•

الرفعذاتيتيبحريتينمنصتين•

التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة
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ملكيتهسمتنقوالذي،"درلجلف"وهوأال،"درلسي"شركةمعمشتركلمشروعاتفاقيةللحفرالعالميةالخليجشركةأبرمت

توسعةمشروعمنضالحفرخدماتلتقديمالشركةعلىإرساؤهاتمالتيالحفرعقودتنفيذلدعموذلكبالتساوي،الشركتينبين

2020عاميخاللمختلفةمراحلعلىعملياتهابالفعلبدأتبحريةحفرمنصاتتوفيرالعقودوتتضمن.الشمالحقل

.2021و
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مليون لاير قطري

اإليرادات

صافي الخسائر

قطاع الحفر
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

مليون لاير قطري

17

(بقبل احتساب الضرائ)

وهو،%10تبلغبنسبةاإليراداتارتفعت:2020وعام2021عامبينمقارنة

التشغيلعارأسوارتفاعبريتينحفرمنصتيتشغيلإلىأساسيةبصورةيعودما

.البحريةالحفرلمنصاتاليومية

واصلت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة
.األعمالأنشطةأداءتحسنظلفيارتفاعهاالقطاعإيرادات

يُعزىالذياألمرالخسائر،صافيانخفض:2020وعام2021عامبينمقارنة

يلتسجوعدمالتمويلتكاليفوانخفاضاإليراداتنموإلىأساسيةبصورة

.القيمةلخفضمخصصات

ارتفعت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة
.التشغيليةالتكاليفاستحقاقاتزيادةنتيجةالقطاعخسائر
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قطاع الحفر
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

18

1)%(معدل تشغيل منصات الحفر 

مزيج اإليرادات

وذلكالماضي،بالعاممقارنة%6تبلغبنسبةاألصولتشغيلمعدلارتفع

حفرمنصاتبعضتشغيل2021عامخاللتمحيثالظروف،تحسنبفضل

.العملعنمتوقفةكانت

طاعالقإيراداتإجماليفيالكبيرإسهامهاالبحريةالعملياتواصلت.

أيام تقويمية/ عدد أيام كسب إيرادات منصات الحفر= معدل تشغيل األصول : 1
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قطاع خدمات الطيران

تجارية،الالطيرانخدماتفيالرائدةالشركاتإحدى:الخليجهليكوبترشركة

والشرقاوأفريقيأوروبامنبدءا  العالم،أنحاءمختلففيعملياتتديرحيث

طائرة؛59يضمأسطوال  وتمتلكآسياجنوبإلىوصوال  األوسط

مباشربشكلتابعةشركاتثالثةالخليجهليكوبترتمتلك:

،%100تبلغحصةتمتلكحيثللطيران،المهاشركة•

.%100تمتلكحيثتركيا،فيهزمتليريهافيسيليكريدستار•

.الهند،(٪90)"ليمتدبرايفيتهليتشارترزيونايتد"•

التاليةالبلدانيفمشتركةمشاريعفياستثماراتأيضا  الخليجهليكوبترتمتلك:

.مالطة،(%49)الطيرانلخدماتميدترينيانجلف•

المغرب،(%49)"ماروكأوشناير"شركة•

التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

19
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مليون لاير قطري

اإليرادات

األرباحصافي 

قطاع خدمات الطيران
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

20

مليون لاير قطري

(بقبل احتساب الضرائ)

ارتفاعإلىأساسيةبصورةالزيادةتُعزى:2020وعام2021عامبينمقارنة

.العملياتكافةإيراداتفيالملحوظوالنموالطيرانساعاتعدد

ارتفعت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

العامنفسمنالثالثبالربعمقارنة2021عاممنالرابعللربعالقطاعإيرادات

ساعاتعددزيادةإلىأساسيةبصورةيُعزىالذياألمر،%3تبلغبنسبة
.الطيران

إلىأساسيةبصورةاألرباحزيادةتُعزى:2020وعام2021عامبينمقارنة

.القطاعإليراداتالعامالنمو

انخفضت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

لايرمليون21قيمتهاتبلغخسائرالقطاعسجلحيث،%27تبلغبنسبةاألرباح

كية،الترالتابعةالشركةنتائجضمناألجنبيالنقدتقييمإعادةجراءقطري

تبلغخرةمتأبمستحقاتتتعلقالقيمةلخفضمخصصاتتسجيلإلىباإلضافة
.قطريلايرمليون13قيمتها

قبل احتساب أثر الضرائب على الدخل ومكسب رأس مالي 2020تم تسجيل أرباح القطاع لعام : مالحظة

2020مليون لاير قطري خالل الربع الثاني من عام 268استثنائي غير نقدي بواقع 
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مزيج اإليرادات

قطاع خدمات الطيران
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

21

يةعدد ساعات الطيران الفعل

شطةأنزيادةمعاألداءمستوىعلىتحسنا  الطيرانخدماتقطاعشهد

.ضةالمفروالقيودمنالتخفيفبفضلودوليا  محليا  الطيران

طاعالقإيراداتإجماليفيرئيسيا  إسهاما  تسهمقطرعملياتظلت.
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التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

خدماتهاالشركةتقدم.2003عامالتأمينوإعادةللتأمينالكوتشركةتأسست

تأمينالعداماالتأمين،وإعادةوالعامالطبيالتأمينمجاالتفيأساسيبشكل

.والحوادثالوفاةمخاطرضدوالتأمينالسياراتعلى

ماتللخدالدوليةالخليجإلىالكوتملكيةللطاقةقطرنقلت،2008عامفي.

نتأميوإعادةتأمينشركةلتصبحعملياتهاالشركةغيرت،2016عاموفي

.للطاقةبقطرالخاصةالتأمينشركةكانتأنبعدبالكاملتجارية

احدةووهيالطاقةوقطاعالطبيالقطاعفيكبيرةعمالءقاعدةالشركةتمتلك

.قطرفيالتأمينشركاتأكبرمن

قطاع التأمين

22
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مليون لاير قطري

اإليرادات

األرباحصافي 

قطاع التأمين
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

مليون لاير قطري

23

)الضرائباحتساب قبل (

إلىأساسيةبصورةاإليراداتنمويُعزى:2020وعام2021عامبينمقارنة

كاملبالعادلهالذياألمرالعام،التأمينشريحةفيالتأمينيةاألقساطعددزيادة

.الطبيالتأمينشريحةفيالتأمينيةاألقساطعددانخفاضتقريبا  

انخفضت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

يُعزىالذياألمر،%8تبلغبنسبة2021عاممنالرابعللربعالقطاعإيرادات

منرابعالالربعخاللتجديدهادونالتأمينوثائقبعضانتهاءإلىأساسيةبصورة
.2021عام

األرباحصافيفيالكبيرالنمويُعزى:2020وعام2021عامبينمقارنة

رأساقأسوتعافيظلفياالستثماريةالمحفظةأداءارتفاعإلىأساسيةبصورة

.2021عامخاللالمتكبدةالمطالباتعددارتفاعجزئيا  عادلهالذياألمرالمال،

انخفضت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

تراجعإلىأساسيةبصورةيعودماوهو،2021عاممنالرابعالربعأرباح

سلبيةغيراتتنتيجةاالستثماريةمحفظتهفيمحققةغيرخسائروتسجيلاإليرادات
.المالرأسأسواقفي
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مليون لاير قطري

العدد الفعلي للمطالبات المتكبدة

مزيج اإليرادات

قطاع التأمين
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

24

يم غير المحققة من إعادة تقي( الخسائر/ )تحليل الدخل 

األوراق المالية المستثمر فيها
مليون لاير قطري

القطاعإيراداتمزيجفياألكبراإلسهامالطبيالتأمينشريحةأسهمت.

عامبالمقارنةالفعليةالمطالباتارتفعت:2020وعام2021عامبينمقارنة

ريحةشفيالمطالباتزيادةإلىأساسيةبصورةيُعزىالذياألمرالماضي،

.العامالتأمين

2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة:

انخفاضإلىأساسيةبصورةيعودماوهوالفعلية،المطالباتانخفضت

لمطالباتاارتفاعجزئيا  عادلهالذياألمرالعام،التأمينشريحةفيالمطالبات

.الطبيالتأمينشريحةفي

ارتفاعا  االستثماريةالماليةاألوراقتقييمإعادةمنالمحققغيرالدخلارتفع

رأسأسواقتشهدهالذيالكبيرالتعافيظلفي2020بعاممقارنةكبيرا  
.المال
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التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

لقطربالكاملمملوكةكشركة2006عامالتموينلخدماتأمواجتأسست

.للطاقة

2012عامفيللخدماتالدوليةالخليجقبلمنالحقا  عليهااالستحواذتم.

يليماتضممتنوعةخدماتأمواجتقدم:

الصناعيوالقطاعاألعماللمؤسساتالتموينخدمات•

ولكبارالشركاتفيللضيافةالمستوىرفيعةطعامخدمات•

الشخصيات

التنظيفخدمات•

المخيماتإدارة•

الحشراتمكافحة•

العاملةوالقوىالمكاتبخدمات•

قطاع خدمات التموين

25
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مليون لاير قطري

اإليرادات

الخسائرصافي 

قطاع خدمات التموين
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

مليون لاير قطري
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(قبل احتساب الضرائب)

11تبلغبنسبةالقطاعإيراداتانخفضت:2020وعام2021عامبينمقارنة%،

روسفيجراءالمفروضةالقيوداستمرارإلىأساسيةبصورةيُعزىالذياألمر

فيهادميقالتيالمواقعمعظمفيالوجباتعددانخفاضعنأسفرتوالتيكورونا

.عقودبعضخسارةجانبإلىهذاخدماته،التموينقطاع

ارتفعت:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

الرفعظلفي%20تبلغبنسبة2021عاممنالرابعللربعالقطاعإيرادات

دماتهخالقطاعفيهايقدمالتيالمواقعبعضعلىالمفروضةللقيودالتدريجي

قوىوالالتموينخدماتشريحتيإيراداتارتفاععنأثمرالذياألمرالتموينية،
.العاملة

ةبصوريعودماوهوالخسائر،صافيارتفع:2020وعام2021عامبينمقارنة

.اإليراداتوتراجعالهوامشانخفاضإلىأساسية

النموأثمر:2021عاممنالثالثوالربع2021عاممنالرابعالربعبينمقارنة

صافيفيإيجابيتغيرعن2021عاممنالرابعللربعالقطاعإليراداتالعام
.2021عاممنالرابعالربعخالللألرباحمحققا  أصبحالذيالقطاعأرباح
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قطاع خدمات التموين
التفاصيل الخاصة بقطاعات المجموعة

2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

27

مزيج اإليرادات

يفإسهاما  األكثراألنشطةالعاملةوالقوىالتموينخدماتأنشطةظلت
.القطاعإيراداتإجمالي
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اإلدارةمجلسهيكل

(7)سبعةمنللخدماتالدوليةالخليجإدارةمجلسيتألف•

الخاص،المساهمقِبَلمنمنهم(3)ثالثةتعيينتمأعضاء،

مناعتبارا  اآلخرين(4)األربعةوانتُِخبللطاقة،قطر

2021/3/10.

اإلدارةمجلسأعضاءاختيارعلىللطاقةقطرتحرص•

نمماإلدارةمجلسعضويةلشروطوالمستوفينالمؤهلين

هامهمملتأديةالتامةوالدرايةالكافيةالخبرةفيهمتتوافر

أهدافهاوتحقيقالشركةمصلحةفيهلمافعالةبصورة

.وغاياتها

هيكل الحوكمة

واالمتثالالحوكمة

نظاميفالواردةالحوكمةمبادئبتطبيقللخدماتالدوليةالخليجتلتزم•

الصادرةالرئيسيالسوقفيالمدرجةالقانونيةوالكياناتالشركاتحوكمة

.تأسيسهاأحكاممعيتماشىوبماالماليةلألسواققطرهيئةعن

اإلطارمعيتوافقتنظيميإطاروجودعلىدوما  اإلدارةمجلسيحرص•

مراجعةخاللمنالمدرجةالمساهمةللشركاتوالمؤسسيالقانوني

.األمرتطلبكلمابالشركةالحوكمةتطبيقاتوتحديث

اإلدارةلمجلسالتابعةاللجان

وكذلك،عنهالمنبثقةاللجانبعضبتشكيلاإلدارةمجلسقام•

بقاءمعمحددةعملياتإلجراءالخاصةاللجانبعض

يالتالسلطاتأوالصالحياتجميععنمسؤوال  المجلس

لجنة(1)هناكحاليا  اإلدارةمجلسلجانومن.فوضها

اللجنة(3)ووالمكافآتالترشيحلجنة(2)التدقيق،

.التوجيهية

الصالحيات

القرارات،التخاذالمطلقةالسلطةالشركةفيشخصأليهناكليس•

لشركةاوإجراءاتصالحياتلدليلوفقا  دائما  تتمالقراراتخاذفعملية

.الصلةذاتواللوائح
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المكافآت

اإلدارةمجلس•

اإلدارةمجلسأعضاءلمكافآتسياسةبإعدادالشركةقامت•

فيالسياسةهذهوتأخذ.دوريبشكلبمراجعتهاوتقوم

وروحضاإلدارةمجلسعضويةمقابلثابتا  جزءا  اعتبارها

امالعباألداءيرتبطمتغيرا  وجزءا  اإلدارة،مجلسجلسات

دارةإمجلسألعضاءالمقترحةالمكافآتاعتمادويتم.للشركة

.للشركةالعامةالجمعيةقبلمنالشركة

التنفيذيةاإلدارة•

ئيسيالروالمكتبواإلداريةالماليةالخدماتجميعتوفيريتم•

.خدماتاتفاقيةبموجبللطاقةقطرتوفرهامواردخاللمن

هيكل الحوكمة

المساهمينحقوق

خاصوبوجهالمساهمين،حقوقعلىللشركةاألساسيالنظامينص•

حضوروحقاألسهم،أرباحمنالمقررالنصيبعلىالحصولحق

هاقراراتعلىوالتصويتمداوالتهافيواالشتراكالعامةالجمعية

لبهاوطالمعلوماتإلىالوصولوحقبالبيعاالرتباطحقوقوممارسة

.الشركةبمصالحيضرالبما

والشفافيةاإلفصاح

اتعمليجميعإجراءلضمانالمالئمةالتدابيراتخاذعلىالمجلسيحرص•

توفيركذلكالصلة،ذاتالرقابيةالجهاتوقواعدلتعليماتوفقا  اإلفصاح

يمكنماوبالمناسبين،والكيفبالكمودقيقةمضللةوغيرصحيحةمعلومات

بشكلقرارهمواتخاذمنصفبشكلبهاالعلممنالشركةمساهميكافة

.صحيح

بالشركةالرقابةنظام

يليةالتشغواإلجراءاتالسياساتيضمداخليرقابةنظامالشركةاعتمدت•

الشركةالتزامورقابةوالخارجي،الداخليوالتدقيقالمخاطر،بإدارةالمتعلقة

لذاتيةاللرقابةواضحةمعاييروضعوتم.الصلةذاتواللوائحبالضوابط

.كلهاالشركةأقسامفيوالمساءلةوالمسؤولية

ولجنةعلياالالتنفيذيةاإلدارةقبلمنالداخليةالرقابةإطارعلىاإلشرافيتم•

.اإلدارةومجلسالتدقيق
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gis@qp.com.qa: بريد إلكتروني

، الدوحة، قطر3212. ب.ص: العنوان

دولية للحصول على أحدث المعلومات والمنشورات والبيانات الصحفية والعروض التقديمية حول الخليج الwww.gis.com.qaيرجى زيارة 

.للخدمات وشركات المجموعة


