بيان صحفي
للفترة المنتهية في  30يونيو 2019

الخليج الدولية للخدمات تحقق صافي أرباح بواقع  29مليون لاير
قطري للفترة المنتهية في  30يونيو 2019
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إيرادات تبلغ  1.5مليار لاير قطري للفترة المنتهية في  30يونيو .2019
أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع  366مليون لاير قطري
للفترة المنتهية في  30يونيو .2019
إجمالي أصول يقدر بنحو  10.5مليار لاير قطري كما في  30يونيو .2019
أرصدة نقدية )بما في ذلك استثمارات قصيرة األجل) بواقع  892مليون لاير قطري كما في
 30يونيو .2019

شركة الخليج الدولية للخدمات ،بيان صحفي ربع سنوي (الربع الثاني)2019 ،

الدوحة ،قطر •  4أغسطس  - 2019أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات (يشار إليها بكلمة "المجموعة" ،ورمزها في بورصة
قطر ،)GISS :إحدى أكبر مجموعات الشركات الخدمية في قطر ويشمل نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في
تقديم الخدمات ما بين التأمين وإعادة التأمين وعمليات الحفر البرية والبحرية والبوارج السكنية والنقل بالهليكوبتر فضالً عن
خدمات التموين ،أعلنت عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في  30يونيو  2019بتحقيق إيرادات تصل إلى  1.5مليار لاير قطري،
وأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع  366مليون لاير قطري ،فيما بلغ صافي أرباحها  29مليون
لاير قطري.

النتائج المالية
اإليرادات وصافي األرباح
سجلت المجموعة إيرادات بواقع  1.5مليار لاير قطري للفترة المنتهية في  30يونيو  ،2019بزيادة تبلغ نسبتها  %17مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي ،والتي بلغت إيراداتها  1.3مليار لاير قطري .وتجدر اإلشارة إلى أن قطاع التأمين كان المصدر
األكبر إليرادات المجموعة خالل هذه الفترة مقارنة بقطاعاتها األخرى .وقد بلغ صافي أرباح المجموعة لهذه الفترة  29مليون
لاير قطري ،بعائد على السهم بواقع  0.016لاير قطري ،مقارنة بصافي أرباح  34مليون لاير قطري وبعائد  0.018لاير قطري
على السهم لنفس الفترة من العام الماضي ،والذي تم احتسابه أخذا ً في االعتبار عملية تجزئة األسهم التي تم إجرائها وفقا ً لتوجيهات
هيئة قطر لألسواق المالية في هذا الشأن .ويعزى االنخفاض العام في صافي أرباح المجموعة بصورة أساسية إلى قطاع التأمين.
وقد ارتفعت إيرادات قطاع التأمين ارتفاعا ً كبيرا ً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي مع الفوز بعدد من العمالء الجدد في
شريحتي التأمين الطبي والتأمينات المقدمة لقطاع الطاقة ،هذا باإلضافة إلى استعادة بعض أعمال سبق وفقدها القطاع .وبرغم
ذلك ،ونظراً لطبيعة عمل قطاع التأمين ،فقد ارتفعت التكاليف التشغيلية للقطاع بالتوازي مع ارتفاع إيراداته ،األمر الذي أسفر
عن انخفاض الهوامش التشغيلية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .وقد أسهم تحسن أداء المحفظة االستثمارية للقطاع في
التخفيف جزئيا ً من أثر هذا االنخفاض.
وحققت إيرادات قطاع الحفر بعض النمو  ،األمر الذي يعود بصورة أساسية إلى تشغيل منصة الحفر البحرية الجديدة "ويست
توكانا" لدى "قطر غاز" من خالل شراكة استراتيجية مع شركة "سي درل" .إضافة إلى ذلك ،ستواصل الشركة التقدم بعطاءات
في عقود مستقبلية كلما سنحت الفرصة .وبرغم ارتفاع تكاليف التمويل ،إال أن صافي خسارة القطاع قد انخفص بنسبة %15
مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وهو ما يعزى بصورة أساسية إلى زيادة اإليرادات وتراجع المصروفات العامة واإلدارية.
كما حققت إيرادات قطاع خدمات الطيران نموا ً متوسطا ً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،وهو ما يعود بصورة أساسية إلى
نمو مستوى أنشطة العمليات الدولية ،حيث تم إبرام عقود قصيرة األجل في باكستان وتركيا ودولة جنوب أفريقيا ،فيما حافظ
القطاع أيضا ً على مستوى عملياته محلياً .وقد أثمر نمو العمليات الدولية وتحقيق وفورات في المصروفات العامة واإلدارية إلى
زيادة صافي األرباح.
ومن ناحية أخرى ،فقد تراجعت إيرادات قطاع خدمات التموين مع إلغاء عقود رئيسية وانخفاض نسب إشغال المخيمات .وبرغم
ذلك ،فإن شركتنا العاملة في هذا القطاع تواصل البحث بنشاط عن فرص في القطاع الصناعي وقطاعات أخرى غير قطاع النفط
والغاز .كما شهد القطاع انخفاضا ً في صافي أرباحه بنسبة  %24مقارنة بفس الفترة من العام الماضي ،وهو ما يعزى بصورة
أساسية إلى انخفاض إيرادات خدمات التموين واإلقامة.
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المركز النقدي والدين
بلغت األرصدة النقدية لشركات المجموعة (بما في ذلك االستثمارات قصيرة األجل)  892مليون لاير قطري كما في  30يونيو
 .2019وبلغ إجمالي دين المجموعة ،الذي يعود  %92منه إلى قطاع الحفر ،إلى  4.8مليار لاير قطري.
الجهود المعنية باالرتقاء باألداء
شرعت المجموعة في تنفيذ عدد من المبادرات المعنية بتحسين األداء المالي والتشغيلي من خالل ترشيد التكاليف وتحسين كفاءة
العمليات ،وتواصل تنفيذ بعض المبادرات المحددة سابقا ً والتي دخلت في مراحل مختلفة من االكتمال وتحقق تقدما ً جيداً .وتتضمن
هذه المبادرات إرساء عقود من قِبَل قطر للبترول لتوفير ست منصات حفر لمشروع توسعة حقل الشمال في قطاع الحفر كما
أعلن مؤخراً ،واالستحواذ على حصة تبلغ  %49من شركة "اير أوشن ماروك" في قطاع خدمات الطيران ،كذلك الفوز بثالثة
عقود للتأمين في قطاع التأمين الطبي ،فيما قرر أيضا ً قطاع التأمين تقاسم مخاطر التأمين الطبي من خالل إعادة التأمين.
وقد استطاعت المجموعة أيضا ً خفض مصروفاتها العامة واإلدارية بواقع  15مليون لاير قطري ،أو ما نسبته  ،%14مقارنة
بنفس الفترة من العام الماضي .وستستمر في تقييم عملياتها الغتنام الفرص المحتملة لتعزيز اإليرادات وخفض التكاليف.

انتهى-للحصول على المزيد من المعلومات حول هذا التصريح الصحفي ،يمكنكم المراسلة من خالل البريد اإللكتروني
 gis@qp.com.qaأو التفضل بزيارة موقعنا .www.gis.com.qa
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بيان إخالء المسؤولية
تندرج الشركات التي تمتلك فيها الخليج الدولية للخدمات استثمارات مباشرة أو غير مباشرة ضمن الشركات ذات الكيانات ال ُمستقلة .في هذا البيان الصحفي ،يُشار أحيانا ً إلى
شركة الخليج الدولية للخدمات بعبارة "الخليج الدولية للخدمات" أو كلمة "المجموعة".
قد يحتوي هذا اإلصدار الصحفي على بيانات تطلعية بشأن األوضاع المالية ونتائج العمليات واألعمال التي تديرها الخليج الدولية للخدمات .وتُعد جميع البيانات ،باستثناء
بيانات الحقائق التاريخية ،بيانات تطلعية تتضمن تقديرات مستقبلية تستند إلى افتراضات وتوقعات في الحاضر ،وتنطوي على مخاطر معلومة ومجهولة وشكوك ،ما قد يؤدي
إلى حدوث اختالف مادي بين النتائج الفعلية أو األداء العملي والتشغيلي أو األحداث التي تؤثر على المجموعة وبين تلك ال ُمعلنة أو التي قد تستنتج من هذه البيانات التطلعية.
ويرتبط تحقق هذه البيانات التطلعية بعدة عوامل ،منها( :أ) تذبذب أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي (ب) تغير الطلب وظروف األسواق فيما يتعلق بمنتجات المجموعة (ج)
فقدان الحصة من السوق وشدة المنافسة داخل القطاع (د) المخاطر البيئية والكوارث الطبيعية (هـ) تغير الظروف التشريعية والمالية والتنظيمية (و) تغير ظروف األسواق
المالية واالقتصادية (ز) المخاطر السياسية .وبالتالي ،قد تختلف النتائج اختالفا ً جوهريا ً عن تلك ال ُمعلنة أو التي قد تستنتج من البيانات التطلعية الواردة .والبيانات الواردة في
هذا اإلصدار الصحفي تهدف إلى استعراض نظرات تطلعية في تاريخ هذه الوثيقة المشار إليه في صفحة الغالف .
ال تتحمل شركة الخليج الدولية للخدمات ومديريها وموظفيها ومسؤوليها ومستشاريها ووكالئها أي مسؤولية بأي شكل من األشكال عن أية تكاليف أو خسائر أو آثار ضارة
أخرى قد تنشأ عن استخدام أو اعتماد أي جهة على أي بيان تطلعي و/أو مادة أخرى وردت هنا .وال تعتبر الخليج الدولية للخدمات وشركاتها التابعة ومشاريعها المشتركة
وشركاتها الشقيقة ُملزمة بأي 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
غير دقيقة نتيجة لورود معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية ،أو أي سبب آخر .كما ال تضمن الخليج الدولية للخدمات دقة البيانات التاريخية الواردة هنا.
مالحظـات عامـة
تتبع السنة المحاسبية لشركة الخليج الدولية للخدمات التقويم الميالدي .وال يتم إدخال أية تعديالت على السنوات الكبيسة .وحيثما ينطبق ذلك ،فإن جميع القيم تشير إلى حصة
الخليج الدولية للخدمات ،ويتم التعبير عنها بماليين الرياالت القطرية ،وتجبر النسب المئوية إلى كسر عشري واحد .كما أن كل القيم األخرى تجبر إلى أقرب عدد صحيح.
وتستند القيم ال ُمعبر عنها بالدوالر األمريكي إلى السعر التالي :دوالر أمريكي واحد =  3.64لاير قطري.
تعاريف
• :Cash Realisation Ratioنسبة التحقق النقدي ،التدفق النقدي من العمليات /صافي الربح  :Debt to Equity • 100 xنسبة الدين إلى حقوق المساهمين( ،الدين الحالي
 +الدين طويل األجل) /حقوق المساهمين  : Dividend Yield • 100 xعائد أرباح األسهم ،إجمالي أرباح األسهم النقدية  /القيمة السوقية عند اإلغالق Energy • 100 x
) : (Insuranceيشير إلى أعمال الطاقة والمصانع واإلنشاءات والشؤون البحرية والدفاع المدني وغيرها من أعمال •  :EBITDAاألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب
واإلهالك واالستهالك (صافي الربح  +الفوائد المدينة  +اإلهالك  +االستهالك) •  : EPSالربح لكل سهم (صافي الربح  /عدد األسهم العادية المستحقة السداد في نهاية العام)
•  : Free Cash Flowالتدفق النقدي الحر ،التدفقات النقدية من العمليات – إجمالي اإلنفاق الرأسمالي •  : IBNRحدثت ولم تتم اإلشارة إليها (يشير إلى المطالبات المترتبة
التي لم تتم اإلشارة إليها في تاريخ بيان المركز المالي) •  : Interest Coverتغطية الفوائد (األرباح قبل مصاريف الفوائد  +الضرائب)  /مصاريف الفوائد • :Net Debt
صافي الدين ،الديون الحالية  +الديون طويلة األجل  -النقد وأرصدة بنكية •  :Payout Ratioنسبة توزيع األرباح ،إجمالي أرباح األسهم النقدية/صافي األرباح • 100 x
 : P/Eنسبة السعر إلى األرباح (القيمة السوقية عند اإلغالق  /صافي األرباح) •  : ROAالعائد على األصول [األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
 /مجموع األصول ×  :ROCE • ]100العائد على رأس المال العامل [صافي الربح قبل الفوائد والضرائب ( /مجموع الموجودات  -المطلوبات المتداولة) × :ROE • ]100
العائد على حقوق المساهمين [صافي الربح  /حقوق المساهمين ×  :Utilisation (rigs) • ]100عدد األيام بموجب العقد( /عدد األيام المتاحة – أيام الصيانة) 100 x
نبذة حول الخليج الدولية للخدمات
تأسست الخليج الدولية للخدمات ،وهي شركة مساهمة عامة قطرية ،في  12فبراير  2008بموجب قرار وزارة االقتصاد والتجارة القطرية رقم  42لعام  ،2008ووفقا ً لعقد
تأسيسها ونظامها األساسي والقانون رقم  5لسنة  2002بشأن الشركات التجارية .ويبلغ رأس مال الشركة ال ُمصرح به ملياري لاير قطري ،فيما يبلغ عدد أسهم رأس مالها
 148.7مليون سهم عادي وسهم واحد خاص.
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