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 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

 2018 من عام الثالثين الهاتفي حول أرباح الربع المحللمؤتمر 

 

 2018 نوفمبر 14، األربعاء

 اءالثالثعقد يوم ، الذي لشركة أجيليتي الهاتفيالمحللين  محضر مؤتمر يرجى االطالع على
 .أرباح الربع الثالث من العامفي تمام الساعة الثانية مساًء لمناقشة  نوفمبر 13الموافق 

 الحضور من شركة أجيليتي:

 المدير المالي للمجموعة -إيهاب عزيز 
 قات المستثمرينعالمدير إدارة  -سوريانا بورجاس 

 

 الحضور من شركة أرقام كابيتال:

 ريتا الجندى

 

 :نالمشاركو

 فرانكلن تيمبلتون
 جهاز أبو ظبي لالستثمار

 الوطني لالستثمار
 المستثمر الوطني

 بنك أبو ظبي التجاري
 أجيج كابيتال

 كريدت سويس

DICO 

 أرقام كابيتال

 اي جي ار للمعلومات
CRISIL 
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. سوف 2018السيدات والسادة، أهاًل بكم في البث الشبكي للربع الثالث من أرباح شركة أجيليتي للعام  لمشغل:ا
 أحول الكالم إلى ريتا الجندي من شركة أرقام كابيتال. 

 
انضمامكم إلينا اليوم، أُدعي ريتا  ى صباح الخير ومساء الخير أيها السيدات والسادة، وشكًرا لكم عل ريتا: 

كابيتال، يُسعدني أن أُرحب بكم في البث الشبكي للربع الثالث من أرباح  وباسم شركة أرقام الجندي، 
 .2018شركة أجيليتي للعام 

 
فريق عالقات المستثمرين في  ىير المالي للمجموعة، باإلضافة إلمعي اليوم السيد إيهاب عزيز، المد

 أجيليتي.
 يرة عالقات المستثمرين في أجيليتي لمتابعة المكالمة.وبدون مزيد من التأخير، أدعو سوريانا برجاس، مد

 
. معي 2018شكًرا لك ريتا، ومرحبًا بالجميع في البث الشبكي للربع الثالث من أرباح شركة أجيليتي للعام  سوريانا:

اليوم السيد إيهاب عزيز، المدير المالي للمجموعة، الذي سيعرض أداء أجيليتي خالل هذا الربع من السنة، 
 وسيجيب على جميع أسئلتكم بعد ذلك.

 
 الشاشة في أي وقت ىبته في مربع األسئلة واألجوبة علإذا كنت ترغب في طرح أي سؤال، يرجي كتا

 أثناء العرض وسنجيب عليه أثناء جلسة األسئلة واألجوبة في نهاية المكالمة.
 

ة من إخالء المسئولية في الصفحة الثاني بيان ىإيهاب، أّود أن ألفت انتباهكم إلقبل أن أعطي الكلمة للسيد/ 
بيانات تطلعية، فإن هذه البيانات عرضة للمخاطر ى عل هذا العرض، وبما أن هذا العرض قد يحتوي

والتغير حيث إن العديد من العوامل والتي يكون الكثير منها خارج سيطرتنا، قد تتسبب في اختالف 
 توقعات الواردة في العرض التقديمي. التطورات والنتائج الفعلية بشكل جوهري عن ال

 
 شكًرا لكم، إيهاب، تفضل الميكروفون لك.

 
 شكًرا سوريانا. إيهاب: 

 
 أيها السيدات والسادة، طاب يومكم.

 
  ىشكًرا لكم جميًعا على انضمامكم للقاء الربع الثالث حول أرباح الشركة، وسنتطرق خالل اللقاء اليوم إل

التشغيلية للمجموعة. وسنتناول العرض التقديمي أوالً ثم نفتح المجال ألسئلتكم. ونبدأ  و النتائج المالية
 بالنقاط الرئيسة في الشريحة الخامسة من هذا العرض.

  
رباح قبل لألنمواً مضاعفاً  ناحققحيث . 2018تعتمد نتائج الربع الثالث على الزخم الذي حققناه خالل عام 

يؤكد أننا نسير على الطريق  هذا ماواالستهالك واإلطفاء خالل هذا الربع، واحتساب الفوائد والضرائب 
 الصحيح لتحقيق أهدافنا.

 
االستراتيجيات والخطط  ذلك نتيجة، و 2018حافظت أجيليتي على الزخم القوي الذي بدأته منذ بداية عام 

 .2018لعام  هلتحقيق أهدافطاع من قطاعات األعمال ق لكل القوية 
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يطيب لنا أن نشير إلى أن نتائج أجيليتي كانت مدفوعة باألداء الجيد في جميع المجاالت، وكما يعلم 
( وشركات GILاللوجستية العالمية المتكاملة ) فإننا نعمل تحت مجموعتي أعمال: الخدماتمعظمكم، 

 ا.أجل تحقيق أهدافهمالبنية التحتية، وقد سجلت المجموعتان نمواً مضاعفاً في هذا المجال، وتعمالن من 
 

دمات وخ التخزين والتوزيعوخدمات قدم خدمات الشحن ذي يوال للشركة اللوجيستيالذراع ، GILتواصل 
ن الجوي الشح كل منأحجام  الشحن المتخصصة، تعزيز الكفاءة في أعمالها. ويستمر االتجاه اإليجابي في

 بالتحديد الربح هوامشالضغط على م من ، على الرغوالذي تخطى اداء السوق في هذا الربع بحريوال
تركز على تحويل منصة التشغيل من خالل التكنولوجيا. وتلعب  GIL. وال تزال في الشحن البحري

 التكنولوجيا دوًرا مهًما جًدا وستدعمنا لنكون أكثر تنافسية في هذه البيئة الصعبة.
 

على  التشغيلية األخرى التي تركز الشركاتوباالنتقال إلى مجموعة شركات البنية التحتية، حيث توجد 
 اهلقد حققت هذه الكيانات نمواً جيداً وتمضي قدماً في تطبيق استراتيجيتاألنشطة المتعلقة بالبنية التحتية، 

 خالل العرض. الحقاالخمسة الرئيسة  الشركات سنطلعكم علىلتحقيق اهدافها و
 

المستقبل  الفائدة فيب تعودنأمل أن إننا عض المبادرات وفقد أتخذنا بأما فيما يخص التكنولوجيا الحديثة 
 ستية.يالقريب، ال سيما في أعمالنا اللوج

 
مقارنة بالعام  ٪10، نرى نمو إيرادات شركة أجيليتي للربع الثالث بنسبة 6وباالنتقال إلى الشريحة رقم 

ع نمو اإليرادات في مليون دينار كويتي. ويرج 394.4مليون دينار كويتي إلى  358.5الماضي من 
 تصافي اإليرادازيادة في حجم الشحن. ونمت التي شهدت الخدمات اللوجيستية في  نموالاألساس إلى 

 ٪ 8، بنسبة بسبب الضغط على الهوامش أخرى( بمعدل أقل من اإليرادات عبارات)إجمالي الربح في 
 صافي االيراداتهوامش  نجدكما ذكرنا، ومليون دينار كويتي.  125مليون دينار كويتي إلى  116من 

العائد على  ط ضغالقد تعرضت للضغط قليالً في هذا الربع مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب 
 .الشحنخدمات في 

 
الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء قد حققت نمواً بنسبة  احتسابيسعدنا أن نرى أن أرباحنا قبل و

مليون دينار كويتي في العام  34مليون دينار كويتي في الربع الثالث مقارنة بـ  39لتصل إلى  15٪
 نحقق أن 2020تنفيذ بعض المبادرات بحلول عام مع وهذا االتجاه  في ستمراراالنتوقع نحن السابق. و

يون مل 800بقيمة  الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء احتساب أرباح قبل نا المتمثل في تحقيقهدف
مقارنة  ٪9.9. وبلغ هامش األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء دوالر أمريكي

 في العام الماضي. ٪9.5بنسبة 
 

لی ر إيناون دملي 18ن بع مرلخالل هذا ا ٪12 حيث حقق نمو بنسبةو مماثلة نمأنماط بح رلاصافي شهد 
 بع.رلًسا خالل هذا افل 13.8سهم بمعدل ربحية اللی تُرجمت إيتي وکر يناون دملي 20

 
الطريق  أننا نسير علىبوالثقة يعطينا الراحة الذي تسعدنا هذه األرقام والزخم اإليجابي الذي نحافظ عليه و

 الصحيح نحو تحقيق أهدافنا.
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نمو مضاعف حيث حققنا أداء الشركة على مدار الثالثة أرباع األولى من العام،  7تعرض الشريحة رقم 
في اإليرادات ونمو في صافي اإليرادات. وبلغ معدل نمو األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب 

على أساس  ٪20مليون دينار كويتي. ونمت األرباح الصافية بمعدل  114ليصل إلى  ٪17واالستهالك 
ي نعمل الصعبة التوالبيئة لحجم أعمالنا وحجم منظمتنا بالنسبة سنوي، وهو ما يعطينا معدل نمو جيد جًدا 

 فيها.
 

عن مساهمة كل مجموعة من الشركات في أداء شركة أجيليتي، لذا فإن نمو  8 رقم تتحدث الشريحة
، GILمن شركة بنسبة كبيرة مليون دينار كويتي يأتي كما ذكرنا سابقًا  129أو  ٪13اإليرادات بنسبة 

 GILحيث المساهمة في إجمالي اإليرادات، ساهمت أما الباقي فيأتي من مجموعة البنية التحتية. ومن 
 .خالل االشهر التسعة السابقة، وظل هذا المزيج ثابتًا ٪ 25 بنسبةالبنية التحتية  و ٪ 75بنسبة 

 
بة كبيرة فان النمو يأتي بنساألرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء مستوى  أما على

التي نمت بنسبة  GILن شركة على اساس سنوي والباقي م %35نمت بنسبة من البنية التحتية التي 
17%. 

 
لي مالية جيدة، إذ يبلغ حجم أصولها حوا بميزانيةميزانيتنا. تتمتع شركة أجيليتي  9وتوضح الشريحة رقم 

ة ، مما يمنحنا قدراً كبيراً من المرونالملكيةحقوق مليار دينار كويتي، ونحو مليار دينار كويتي في  1.8
في تنفيذ استراتيجيتنا وهدفنا للمضي قدماً. وإذا كنت تتابع الشركة، فالبد أنك الحظت أننا حافظنا  الثقةو

، انتقلنا إلى مستوى صافي دين بسبب المبادرات 2016. وبدًءا من عام تعلى مستوى صافي نقد لعدة سنوا
 بر مختلف األعمال التي نمتلكها لتحقيق نمواً  في المستقبل.عواالستثمارات التي نجريها 

 
مليون دينار قبل ذلك بعام.  113مليون دينار مقارنة بمبلغ  138يقف اليوم مستوى صافي الدين عند 

ونتوقع أن يزيد هذا الرقم ولكن بطريقة يمكن التحكم فيها. وكما قلنا، فإننا نتوقع زيادة الرافعة المالية لدينا 
 راً للتطورات المختلفة التي تتبعها الشركة ولكننا سنواصل التركيز على إدارة النقد والدين.نظ
 

وهو  0.9Xالفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء عند نسبة  احتساباستقر صافي الدين/ األرباح قبل 
وبعد نتيجة لالستثمارات التي سنجريها  2020معدل منخفض نسبيًا، ولكننا نتوقع أن يرتفع بحلول عام 

 ذلك نتوقع أن تبدأ هذه النسبة بالهبوط.
 

لي ا حوا)ملخص بيانات التدفقات النقدية الخاصة بنا( نرى أننا قد حققن 10إلى الشريحة رقم  باالنتقال
اية العام دالتدفق النقدي التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل منذ ب من مليون دينار كويتي 116

أما ؛  يةالتشغيل نا. وتنشأ هذه األموال مباشرة من أرباح2017مليون دينار كويتي في عام  99مقارنة بـ 
. GILإيرادات فقد زادت عن العام السابق بسبب زيادة أس المال العامل في هذه الفترة رالتغييرات في 

لهذه الصناعة، متماشية مع الزيادة في وهذه ظاهرة عامة قد ازدادت،  GILفإن االرصدة المدينة لدى 
 االيرادات.

 
 قات الرأسماليةالنفالتدفق النقدي الحر لهذه الفترة مبلًغا سالبًا بسبب برنامج  . وبلغ٪49 التحويلبلغت نسبة 
 على الجانب األيمن. نية التحتية كما ترون في المخططضمن مجموعة الب وخاصةً الذي نموله 
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و جيد للربع الثالث تحقيق نم GIL، فيما يتعلق بقطاع األعمال، واصلت 12وباالنتقال إلى الشريحة رقم 

مليون دينار  292لتصل إلى  ٪7بنسبة  GILارتفعت اإليرادات اإلجمالية لشركة  حيث من هذا العام
الزيادة في صافي  مليون دينار كويتي. وكانت 65ليصل إلى  ٪5كويتي، وارتفع صافي اإليرادات بنسبة 

 . خدمات التخزين و التوزيعالشحن الجوي وبنمو  اإليرادات مدفوعة
 

مليون دينار كويتي، بزيادة قدرها  7.8بلغت األرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء 
ب الضرائمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع هامش األرباح قبل احتساب الفوائد و 26٪

هو الوصول إلى هامش فإن هدفنا على المدى المتوسط  .٪2.3من  ٪2.7واالستهالك واإلطفاء إلى 
 . ٪4األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء بنسبة 

 
لتصل إلى  ٪12بنسبة  GILخالل األشهر التسعة األولى من العام، ارتفعت اإليرادات اإلجمالية لشركة 

مليون دينار كويتي.  196ليصل إلى  ٪6صافي اإليرادات بنسبة  تمليون دينار كويتي وارتفع 860
 25 لتصل الى %17فزادت بنسبة  وبالنسبة لألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين

 .٪2.9اإلطفاء و واالستهالكوبلغ هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضرائب . تقريباً  مليون دينار كويتي
 

رات التي المبادعلى الرغم من عبء تكلفة لقد أحرزنا تقدًما جيًدا في هذا الصدد في بيئة صعبة للغاية، و
 . ناهدفسنتمكن من الوصول إلى و ،عود علينا بالنفع قريباً ست فإنها ذها،نتخ

 
جميع  شهدنا نمواً فيفقد على المستوى اإلقليمي،  يراداتت على الجهة اليمنى تقسيم األتوضح المخططا
لشحن وضعف في ادورية بعض االعمال   يعود الىوذلك استثناء منطقة الشرق األوسط المناطق تقريبًا ب

  .. ولكننا نتوقع أن نشهد بعض التحسنالبري
 

أداء قوي مدفوع بزيادة في كل من الحمولة والعائدات، بالشحن الجوي  تمتعالخدمات، فقد  أما بالنسبة إلى
عبر العديد الشحن الجوي قد نما و . الربع الثالثخالل  ٪11حيث يمكنك أن ترى زيادة في الحجم بنسبة 

 من الممرات التجارية وشرائح العمالء.
 

م من مو على الرغوالشرق األوسط. وتستمر األحجام بالن ناألمريكيتيكان أداء الشحن البحري أقوى في 
 انخفاض العائد الطفيف.

 
ذا أكبر للنمو في ه تتوفر مجاالحيث ت خدمات التخزين والتوزيعنحن مستمرون في االستثمار في 

 القطاع. واستمر نموه المطرد، في المقام األول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق األوسط.
 

ككل نتائج ملحوظة  نية التحتية ، إذ حققت المجموعةبأداء مجموعة ال 13توضح الشريحة التالية رقم 
ير . ولقد حققنا الكثلهاالمصممة  لالستراتيجيةوفقًا  شركةقدَّم كل تُ . و2018لألرباع الثالثة األولى من عام 

عام  من تهينتسهذه المجموعة  ونحن على ثقة من أن التي نقوم بها من التقدم في التطورات والمشاريع
 بنتائج جيدة للغاية. 2018

 
ونمو في األرباح قبل احتساب الفوائد  ٪15المجموعة نمو في اإليرادات بنسبة  حققت، وبالنسبة لألرقام

 .٪35بنسبة والضرائب واالستهالك واإلطفاء 

https://www.rev.com/


 

Agility 131118 

Transcript by Rev.com Page 6 of 6 
 

 
، التي ةللمجمعات اللوجيستيأجيليتي فساهمت جميع الشركات ضمن مجموعة البنية التحتية في هذا األداء. 

باإلضافة ف .توسعها في أفريقيافي  ستمرتيتي لخدمات العقارات الصناعية، كانت تعرف سابقًا باسم أجيل
. ام القادمخالل الع ونيجيريا وساحل العاجعمليات في موزامبيق سوف نبدأ غانا،  العمليات الحالية في إلى

 من المشروع. ا المرحلة األولىالخطة، وقد سلمنوفي الشرق األوسط، ينطلق مشروع الرياض وفق 
 .يويبقى االستغالل األمثل لألراضي وكفاءة التشغيل في الكويت محور التركيز الرئيس

 
( التي NASالمتبقية تحت مجموعة البنية التحتية، فهي شركة ناشونال لخدمات الطيران ) الشركاتأما 

 .رةفي هذه الفت اً قد حققت نموو إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي على توفير خدماتها فيتركز 
 

،  لكيميائيةاوتركز شركة ترايستار على الخدمات اللوجستية لشحن الوقود وتخزينه والخدمات اللوجستية 
  GICولديها رأس مال كاف لتمويل العديد من الفرص بعد أن اشترت شركة وتنمو الشركة بطريقة جيدة 

 في شركة ترايستار قبل عام. 19%
 

( اآلن واحًدا من أكبر مراكز التسوق في UPACوتشيد شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية )
يف، رغم وضع سوق التجزئة الضعالتأجير والذي يشهد تقدماً من ناحية البناء و أبوظبي على جزيرة الريم

موانئ العمليات الكويت جميع شركة جلوبال كليرينج هاوس سستمز وهي شركة مقرها في تدير بينما 
 .متياز حصلت عليه من الحكومةاالعلى أساس 

 
، وواثقون من أننا سنصل إلى أهدافنا. فلقد حافظنا على حققناهاإًذا، وباختصار، نحن سعداء باألرقام التي 
. واستمرت األرباح قبل احتساب الفوائد 2015من  ابتداءً  زخم إيجابي على مدى عدة أرباع اآلن

ات النقدية التدفقو، هذا النمو ستمريوينبغي أن  والضرائب واالستهالك واإلطفاء في تحقيق نمًوا مضاعفًا
 ماأتماشيًا مع نمو األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء، فسوف تنمو التشغيلية 

بسبب برنامج النفقات الرأسمالية. ونتوقع أن يزداد  أو سلبية  تكون محدودةفسالحرة التدفقات النقدية 
 مستوى صافي الدين ولكن بطريقة محكومة. 

 
هناك تغيير في طريقة عرض سيكون  IFRS 16 الدوليعيار نتيجة للم، أنه أود أن أسترعي انتباهكم

الفائدة والضريبة واالهالك واالستهالك ، حيث سيكون لذلك تأثير على األرباح قبل خصم أرقامنا
(EBITDA)اآلثار المترتبة على ذلك نقيِّم حالياً . نحن 2020تأثير على هدفنا المعلن لعام  ، وبالتالي

 المعيار.هذا في ضوء عن التأثير وسنعلمكم 
 

 ومن هنا سأفتح المجال ألسئلتكم.
 

 المشغل:

 

 

 

Franklin 

Templeton 

 

جلسة األسئلة واألجوبة. للمشاركة في األسئلة واألجوبة، ما شكًرا لك. أيها السيدات والسادة سنبدأ اآلن 
عليكم سوى كتابة سؤالكم في منطقة "طرح األسئلة"، ثم النقر فوق الزر "إرسال". وسيستغرق متكلمونا 

 بعض الوقت لجمع كل أسئلتكم. شكرا النتظاركم.

 

 في الشحن البحري؟ GIL ربح  هل يمكنك توضيح سبب ضعف هامش: 
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  :إيهاب
 
 
 
 
 
 
 

Franklin 

Templeton 
 

 :إيهاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franklin 

Templeton: 
 

 :إيهاب
 
 

TNI: 
 

 :إيهاب
 

TNI: 
 

 :إيهاب
 
 
 

 
وهو  %7حوالي ب حجم أعمالناوفي الواقع ينمو  النمو،في  الشحن البحريقلت من قبل، تستمر أحجام  كما

كل ذلك بنا بش ال يرتبطالضغوط على هوامش الربح وبعض هذا يولد إال أن  ،أعلى من معدل السوق معدل
 السوق يةنافسومع تاألسعار تزيد شركات الشحن من ولكنها ظاهرة عامة في الصناعة، حيث  خاص

ت تتابع كنقدرتنا على تمرير هذه الزيادة في األسعار إلى العمالء في بعض األحيان. إذا حد من يعالية، ال
فوقنا هنا تو ققنا نجاحا جيداً ح لقد تقريبًا. الظاهرة المجال، سترى نفس  نفسفي العاملة جميع الشركات 
ينا ، وذلك يعطأكبر مناأعلى من ما حققه منافسين كان ويمكننا أيضا أن نقول أنه السوق على معدل نمو 

 يرجع إلى سبب معين خاص وليس شيئًا عادية الثقة بأن األمور تتحرك في االتجاه الصحيح وأنها دورة
 .  GILبـ
 

 تسعى للحصول على اكتتاب عام أولي رهل يمكنك التعليق على األخبار التي تقول إن شركة ترايستا
بحاجة إلى  رمع اعتبار دبي ولندن أماكن محتملة لإلدراج؟ هل ترايستا 2019عام بقيمة مليار دوالر في 

 المزيد من رأس المال لدعم نموها؟

لبلورة وتعظيم القيمة ننظر إلى طرق العام، نحن دائما ما الجزء األول من السؤال هو االكتتاب 
جزء من كان كمستثمر جديد ( GICمؤسسة االستثمار الخليجي ) مع عقدنا االتفاق. عندما للمساهمين

للسيولة. ونحن بصدد تقييم هذا األمر واتخاذ  اتمسار ايجادلالكتتاب العام أو  فرصاالتفاق استكشاف 
قيام وأقول إنه ال يوجد أي التزام لل مسبقاً، فاق عليهأمر تم االت انما هو جديًدا،شيئًا فهذا ليس قرار بشأنه. 
وجدنا أنه يصب هذه الفرص وإذا  الستطالعناك نوع من االلتزام ولكن ه 2020أو  2019بذلك في عام 

 .اصحاب العالقة، بالتأكيد سنقوم بهفي مصلحة جميع 

للسنتين  ةكافيسيولة اليوم  لدينا؛ ما لدى ترايستاررأس المال الذي ب السؤال والمعنيالجزء الثاني من  أما
 مليون دوالر 420 وهو حوالي GIC استثمرت عليهالذي  كما يمكنك أن ترى من التقييملكن وتين، القادم

قدراً  يتطلب على أساس سنوي ٪10نمو بنسبة ن تحقيق ه، لذا فإبعد دوالر مليون 550و قبل الطرح
كبيراً من االستثمار. لذا فإن اإلجابة المختصرة هي أننا لسنا بحاجة لرأس مال إضافي على المدى 

ني ندون وضع أي عبء على مساهميها ولك رترايستافية داخل أعتقد أن لدينا سيولة كاوأنا  القصير،
ننا سنحتاج أ أرى ترايستار،حجم  وبحسبالقادمة  السنتين أو الثالث سنواتإلى ما بعد أنه أن نظرنا أعتقد 

 إلى بعض رأس المال اإلضافي.

رة جزيهل يمكنك التعليق على الضعف الذي شهدته ناس في الكويت؟ هل هذا بسبب محطة طيران ال
 ؟الجديدة

لقد و ة. السنوات السابق مستوىنفس بومع ذلك فإن مستوى النمو ليس بالضرورة النمو ناس في تستمر 
 ةأي ال نرىونحن  اتمكنت من التكيف والمضي قدمً  ناسالتغييرات ولكن شهد السوق الكويتي بعض 

 على المدى الطويل.في عمليات الشركة في الكويت مشاكل 

 بدء عمليات مول الريم؟ متى من المتوقع

 وهو التاريخ المتوقع إلنجاز المركز التجاري 2020

 ها؟ونالمخاطر الكبرى التي تواجهوما هي ؟ 2019و  2018ما هي اإلرشادات التي يمكنك تقديمها لعام 

 فاءطاإلقبل الفوائد والضرائب واالستهالك و ناأرباح أن علىالى السوق توجيه قدمنا  ،2016منذ عام 
تبع تونتوقع أن . مع ذلك على مدى السنوات الثالث الماضية نمتماشييكنا  وقد. اً ضاعفم اً نموستنمو 
 زيادة عممتوازية  ،التدفق النقدي التشغيلي متضاعف فينمو وكذلك، . هاناالتي حققنفس النمط  2018

EBITDA . االستثمارات بسبب  األرجح،على  2020حتى عام  اً لبيسيكون سالتدفق النقدي الحر أما
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Franklin 

Templeton: 

 
 :إيهاب

 

TNI: 
 

 :إيهاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franklin 

Templeton: 
 إيهاب:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 البدالة:
 

صافي مركز  زيدال ينتوقع أن والبنية التحتية. شركات ال سيما في  مختلفة،في أعمال تجارية نقوم بها التي 
 عن هذا المستوى التراجعنتوقع وفستكون زيادة مؤقتة.  الضعف،. إذا تجاوزت EBITDA ضعفالدين 

 2016منذ عام  قدمناهالتوجيه العام الذي هذا هو  . إذنفصاعداً  2020من عام في صافي الدين ابتداًء 
مليون دوالر أمريكي في األرباح  800ونحن ملتزمون بذلك في هذه الفترة. هدفنا النهائي المعلن هو توفير 

 .IFRS 16معيار  قبل تأثيرواإلطفاء قبل الفوائد والضرائب واإلهالك 

 ؟2020و  2019 يرأس المال لعامنفقات هل لديك تقدير ل

 

  .كأعلى تقديرمن اإليرادات  %5-4 حواليستكون النفقات الرأسمالية 

 ؟GILفي  انفسكم ونكيف تميز التنافسي،بالنظر إلى المشهد 

في خدمات الشحن الجوي وتنافسي للغاية. إذا قمت بمقارنة حجم النمو الذي شهدناه المجال متعدد هذا 
أن . وهذا يعطينا الثقة بالمنافسينإلى وإلى السوق و حجمناالى ، فقد كان أداءنا جيًدا بالنسبة والبحري

هذا  تعم على الجميع فيفهناك حقائق  ذلك،فريقنا التجاري يتنافس ويحقق الفوز في هذا المجال. ومع 
، نستثمر بشكل لذلكولتحقيق ميزة تنافسية. ولنمو لتمكين اأصبحت التكنولوجيا عامل رئيسي فقد . المجال

يد من البلدان ي العدف تطبيقهبخدمات الشحن وهو ما تم الخاصة  العملياتأنظمة  وفي التكنولوجيا،كبير في 
في العام المقبل، وهذا من شأنه أن يجلب المزيد من  وسوف نستمر في تطبيق تلك االنظمةهذا العام. 
عبارة عن  ي، وه Shipa Freight. كما أننا نستثمر في المنظومةلشفافية في واالكفاءة، اإلنتاجية و

بكفاءة ونشهد زخًما جيًدا هناك.  ركاتالشهذه إلى خدمة  تهدف  للشركات الصغيرة والمتوسطة منصة 
الرئيسية  وهي أحد العواملفإن التكنولوجيا هي بالتأكيد أحد العوامل الرئيسية التي كنا نستثمر فيها  لذا،

 . GILالتي نركز عليها لتمييز 

الشركة إلى المستوى التالي من النمو أو المستوى التالي من الحجم.  قاء وتحويلإلى االرتنتطلع أيًضا 
ر فهذا أم ذلك،طبيعي. ومع نمو حيث أنه لن يحدث بشكل  واستحواذ،وهذا يتطلب ربما عمليات اندماج 

 عضااألصول وأوطبيعة نفعله بسبب ولكننا نتوخى الحذر الشديد بشأن ما  باستمرار، وندرسهنقيمه 
 السوق.

سلبي أم إيجابي؟ هل هناك التدفق النقدي الحري  هل كورك حالياً مربحة أم خسارة )دخل صاف(؟ وهل
 أجيليتي؟ عائداتأي خطط لتصفية ذلك لتحسين مقاييس 

نحن في نزاع اليوم مع الحكومة العراقية وكذلك مع المساهمين المحليين في  األرجح،كما قرأتم على 
ير قدرتنا على التأثوكذلك و ،لوماتنا عن الشركة محدودة للغايةفإن مع لذا،مر. كورك وهناك تحكيم مست

ن أتمكن ل لألسف،وال سيما في السنوات القليلة الماضية قبل أن يبدأ النزاع. لذلك على الشركة وإدارتها 
حيث  من تقديم المزيد من المعلومات حول هذا ألننا ال نملك الكثير من المعلومات حول ما يجري من

لدينا  ،التحكيمالعمليات والتدفق النقدي الحر وجميع الجوانب األخرى للسؤال. ولكن أعتقد أن لدينا هذا 
وال  تطوريوال نعرف كيف س النزاع،. ال نعرف نتيجة في ميزانيتنا حول األصل المتحفظهذا الرأي 

 اتناإفصاح نقدمها فيالتي نعرف متى. نحن نحاول أن نكون شفافين بقدر اإلمكان من خالل المعلومات 
 مجموعة.الكثير للتقدم كورك  . حتى اليوم ، ال المسألةومن خالل البيانات المالية الفصلية حول تقدم هذه 

 أعتقد أن هذه هي كل األسئلة 

 شكرا لك وسوف نبدأ بالمالحظات الختامية 
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اإلضافة إلى بهذا ونحن نرى ربحية تتحول إلى تدفق نقدي تشغلي  السنين.لقد شهدنا تقدًما متسقًا على مر  :إيهاب

لسهم شكل عام. لقد تطور سعر اجيد ب موقع. نحن في يتم تحويلها إلى مشاريع تدعم نموناسبعض الديون 
كز األجل. على الرغم من أننا ال نرمتوسطي وطويلي بشكل جيد بالنسبة للمستثمرين  يةالسوقالقيمة و

حول  دراكاإلمدى وكتصويت للثقة من المجتمع االستثماري  إال أننا نأخذه السهم،عر بالضرورة على س
نعمل على  . نحناونواصل العمل بجد لتقديم المزيد من القيمة لمساهمين للغاية،نحن سعداء  الجيدة. تائجنان

لشحن والخدمات على الرغم من أنها بيئة قاسية جًدا للعمل خاصة في أعمال او. الهامةالعديد من الفرص 
فنا إال أننا ما زلنا واثقين من موق األوسط،بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق وايًضا ستية، ياللوج

سئلة أفريق عالقات المستثمرين متواجد للرد على أي ومستقبل المجموعة. هذه هي مالحظتي النهائية. 
 إذا لزم األمر. أو استفسارات

 
 

أود أن أشكركم جميًعا اليوم على انضمامكم إلينا. وقبل أن ننتهي من هذه المكالمة، أود أن أذكركم بأن هذا  ريانا:سو
قبل  ربعاءاال غداً العرض متاح في صفحة عالقات المستثمرين الخاصة بنا، وسينشر في موقع البورصة 

 ساعات التداول. وشكًرا لالنضمام، ونتمنى لكم يوًم سعيًدا.
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Disclaimer

This presentation is strictly confidential and is being shown to you solely for your information and may not be
reproduced, retransmitted, further distributed to any other person or published, in whole or in part, for any purpose.

This presentation has been prepared by Agility Public Warehousing Company KSCP (“Agility”) and reflects the
management’s current expectations or strategy concerning future events and are subject to known and unknown risks
and uncertainties.

Some of the statements in this presentation constitute "forward-looking statements" that do not directly or exclusively
relate to historical facts. These forward-looking statements reflect Agility’s current intentions, plans, expectations,
assumptions and beliefs about future events and are subject to risks, uncertainties and other factors, many of which
are outside Agility’s control. Important factors that could cause actual results to differ materially from the expectations
expressed or implied in the forward-looking statements include known and unknown risks. Agility undertakes no
obligation to revise any such forward-looking statements to reflect any changes to its expectations or any change in
circumstances, events, strategy or plans. Because actual results could differ materially from Agility’s current
intentions, plans, expectations, assumptions and beliefs about the future, you are urged to view all forward-looking
statements contained in this presentation with due care and caution and seek independent advice when evaluating
investment decisions concerning Agility.

No representation or warranty, express or implied, is made or given by or on behalf of Agility or any of its respective
members, directors, officers or employees or any other person as to the accuracy, completeness or fairness of the
information or opinions contained in or discussed at this presentation.
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Agenda

3

Financial Highlights1

Business Segments2

Q & A3



Q3 2018 Results



Q3 2018 highlights

5

• GIL continues to successfully
implement a strategy based on
trade lane development,
flexible and agile customers’
solutions and productivity
optimization

• Strong Air performance driven
by tonnage and yield growth

• Ocean freight volume growth
exceeded market volume
growth for Q3 2018

GIL

Agility Highlights

• Good third quarter results 
mainly powered by GIL’s 
drive to improve efficiency 
and Infrastructure’s positive 
performance

• Healthy balance sheet 
position maintained over the 
years. Double digit EBITDA 
growth with limited FCF

• Investments in technology 
and emerging markets have 
paid off with better 
productivity

• Consistent positive momentum
trend aligned with the targets
set for 2018

• Healthy growth witnessed
since the beginning of the year
driven by robust strategies
united with good performances
across all business units

• Continuous focus to improve
efficiency, expand customers
base and geographic reach

Infrastructure



Q3 Group financial performance

KD Mn

Agility progressively improves its financial performance consistent with its  2018 targets 

6

Revenue

358.5
394.4

Q3 2017 Q3 2018

36.0
(+10.0%)

34.2
39.2

Q3 2017 Q3 2018

+5.1
(+14.8%)

115.5 125.2

Q3 2017 Q3 2018

9.7
(+8.4%)

17.8
20.0

Q3 2017 Q3 2018

2.2
(+12.3%)

Net Profit

Net Revenue

EBITDA

Margin
31.7%

Margin
32.2%

Margin
5.0%

Margin
5.1%

Margin
9.9%

Margin
9.5%



9M 2018 Group financial performance

KD Mn

Growth was contributed across all business units

7

Revenue

1,021.1
1,150.4

9M 20189M 2017

+129.3
(+12.7%)

97.6
114.0

9M 2017 9M 2018

+16.5
(+16.9%)

344.1 374.1

9M 2017 9M 2018

+30.0
(+8.7%)

49.2
58.9

9M 2017 9M 2018

+9.7
(+19.7%)

Net Profit

Net Revenue

EBITDA

Margin
32.5%

Margin
33.7%

Margin
4.8%

Margin
5.1%

Margin
9.9%

Margin
9.6%



9M 2018 Group financial performance

KD Mn

Revenue contribution by Business Group

91.0

859.6

(74.7%)768.6

(75.3%)

9M 2017

252.5

(24.7%)

290.9

(25.3%)

GIL

38.4

Infrastructure 9M 2018

GIL

Infra

1,021.1

1,150.4

8

EBITDA contribution by Business Group

+17.0%

25.72.4

-10.4

Adj.

21.0

(21.5%)

Infrastructure

74.2

(76.0%)

9M 2017 GIL 9M 2018

3.6
-12.8

24.6
(21.6%)

99.8
(87.5%)

Adj.

GIL

Infra

97.6

114.0

+34.6% +16.9%+11.8%
Y-o-Y 

Growth
+15.3% +12.7%

• Adjustments include corporate costs



Balance Sheet

KD Mn

9

Maintaining a strong balance sheet 

1 TTM

* Numbers above are rounded

• Healthy balance sheet, 

ability to leverage future 

growth

• Constant support and  

commitment to its 

stakeholders: 

1) Shareholders

2) Banks

3) Internal Businesses

Balance sheet 9M 2018 9M 2017 Variance %

Current assets 580.5 506.1 74.5 15%

Non-Current assets 1,225 .5 1,143.5 81.9 7%

Total assets 1,806 .0 1,649.6 156.4 9%

Current liabilities 612.3 520.2 92.2 18%

Non-current liabilities 148.9 150.2 (1.2) (1%)

Total liabilities 761.3 670.3 91.0 14%

Non-controlling Interest 48.9 34.4 14.5 42%

Shareholders’ equity 995.8 944.8 50.9 5%

Highlights

Net Cash (Debt) (138.4) (113.4)

ND / EBITDA1 0.9X 0.9X



Statement of cash flows-Need to Update

KD Mn

10

23.0%

77.0%Infra

9M 2018

GIL

100%

CAPEX 2018 

Investing in the business to capture profitable growth opportunities

• Numbers above are rounded

• 2017 Cashflows include the settlement with USG

Cash Flow Statement 9M 2018 9M 2017 Variance %

Cash from Operating activities before 

changes in working capital 

116.4 99.2 17.1 17%

Changes in working capital (44.2) (29.6) (14.6) 49%

Other Items (16.8) (41.1) 24.3 (59%)

Net Cash flow from operating 
activities

55.3 28.5 26.8 94%

CAPEX (48.7) (44.9) (3.7) 8%

Other items (9.6) (11.9) 2.3 (19%)

Net Cash flow from investing
activities

(58.2) (56.8) (1.4) (3%)

Free Cash Flow (2.9) (28.3) 25.4 90%

Highlights 

Conversion ratio (OCF/EBITDA) 48.6 % 29.2%

CAPEX as % of Revenue 4.2% 4.4%



Business Segments



GIL financial performance – YTD 2018

KD Mn
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273.0 292.2

768.6
859.6

Q3 2017 Q3 2018 9M 2017 9M 2018

+19.1
(+7.0%)

+91.0
(+11.8%)

61.6 64.8

185.1
196.1

Q3 2017 Q3 2018 9M 2017 9M 2018

+3.1
(+5.1%)

+11.0
(+5.9%)

6.2
7.8

21.0

24.6

Q3 2018Q3 2017 9M 2017 9M 2018

+1.6
(26.0%)

++3.6
(17.0%)

12

Financial Highlights Regional Revenue Contribution

Service Revenues 

+11%
Vs Q3 2017

+7%
Vs Q3 2017

Air Freight volumes Ocean Freight volume

19%

(150)

34%

(293)

21%

(181)

32%

(244)

31%

(272)

16%

(125)

33%

(250)

9M 2017

14%

(124)

9M 2018

9M 2018

682

(89%)

9M 2017

87

(11%)

764

(89%)

96

(11%)

AME

ASP

MEA

EUR

Freight

Contract Log.

21%

16%

9%

-1%

12%

11%

Growth

Growth

Margin
22.6%

Margin
22.2%

Margin
2.3%

Margin
2.7%

Margin
24.1%

Margin
22.8%

Margin
2.9%

Margin
2.7%



9M 2018Infrastructure group

KD Mn

74.2

99.8

Revenue

290.9

EBITDA

252.5

+38.4
(+15.2%)

+25.7
(+34.6%)

9M 2018

9M 2017

Solid performance across all key entities 
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Infrastructure Business Portfolio

Maximizing 

shareholders’ Value

14

Top 5 entities

Development and management of 
logistics parks across ME and 
Africa

Transport, storage and distribution 
of fuels plus chemicals supply 
chain

Commercial real estate 
development and management

Ground handling, cargo 
management aviation and lounge 
services

Digital customs services and 
customs operation
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Q & A


