


 

Agility 13052019 

 Page 1 
 

 

 شركة أجيليتي للمخازن العمومية

 2019 من عام األولين الهاتفي حول أرباح الربع المحللمؤتمر 

 

 2019 مايو 13، الثنينا

د يوم عق، الذي لشركة أجيليتي الهاتفيالمحللين  محضر مؤتمر يرجى االطالع على
 ولألاأرباح الربع لمناقشة  بعد الظهرفي تمام الساعة الثانية  مايو 13الموافق  االثنين

 .من العام

 

 

 الحضور من شركة أجيليتي:

 المدير المالي للمجموعة -إيهاب عزيز 

 قات المستثمرينعالمدير إدارة  -سوريانا بورجاس 
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  المشغل

بكم في اجتماع البث عبر اإلنترنت لغرض استعراض ا السيدات والسادة، مرحب  
وستكون المتحدثة  .2019ول للعام األالسنوي لربع لأجيليتي ومناقشة إيرادات مجموعة 

 .، وأرجو منها أن تتفضلشركة أرقام كابيتالاليوم السيدة/ ريتا جندي من 

 ريتا جندي

اصباح الخير ومساء الخير  ،السيدات والسادة وم. إلينا الي كمعلى انضمام ، وشكرا  مع 
البث جتماع اأن أرحب بكم في  يسعدنيشركة أرقام كابيتال بالنيابة عن و جنديريتا أنا 

. 2019ام ول للعاألالسنوي لربع عبر اإلنترنت الستعراض ومناقشة إيرادات أجيليتي ل
ا المدير المالي للمجموعة و -إيهاب عزيز  /السيدهنا معي اليوم و فريق عالقات أيض 

سيدة/ إعطاء الميكروفون لل، سأقوم اآلن بولكسب الوقت شركة أجيليتي.بالمستثمرين 
 أجيليتي.بشركة عالقات المستثمرين ب -مدير أول  –سوريانا برجاس 

 سوريانا برجاس 

لمناقشة   أداء   مكالمة الجماعية عبر اإلنترنتا بكم في هذه الالخير، ومرحب  مساء 
 . 2019ول من العام األالسنوي  عفي الرب أجيليتي

المدير المالي  -إيهاب عزيز  /السيدبالنسبة لجدول أعمال اليوم سوف يقدم لكم 
ا مفصال   ا على ، للمجموعة عرض  م، وذلك من أجل مناقشة األداء تكاشاشوهو متاح 

نفتح سبعد ذلك و، 2019ول من العام األالسنوي لربع التشغيلي والمالي للمجموعة ل
 .سللتكمألالمجال 

في مربع األسللة واألجوبة يرجى طباعته ، سؤالطرح أي أي منكم  ةرغبفي حال 
سللة خالل جلسة األوف نتناوله وس، في أي وقت أثناء العرضالخاصة بكم على الشاشة 

 .عبر اإلنترنت واألجوبة في نهاية المكالمة

ؤولية إخالء المسبيان إلى  مإيهاب، أود لفت انتباهكلسيد/ ن لقبل تسليم الميكروفو
. وبما أن هذا العرض قد يتضمن بيانات ذات تطلعات 2الصفحة رقم  وجود علىالم

وامل ع سبببمستقبلية، فمثل هذه البيانات تخضع لجوانب المخاطر وعدم اليقين 
 لتالي قد تختلف النتائج بشكل مادي عنخارجة عن سيطرتنا وبا هامتعددة، والكثير من
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يان ءة ببعض الوقت لقراأخذ يرجى التوقعات المتضمنة في العرض. وبناء عليه، 
 .إخالء المسؤولية

 .تفضل بالحديثإيهاب 

  إيهاب عزيز

يسرني أن أكون معكم اليوم لمرة أخرى لمناقشة نتائج أعمال جميع، وبالمرحب ا 
. وبالنسبة لجدول أعمال اليوم 2019عام لربع السنوي األول من ل أجيليتيمجموعة 

رئيسية الالنقاط  امع  بأداء المجموعة ككل وبعد ذلك سوف نستعرض نبدأ وف س
في النهاية وقبل فتح المجال لألسللة  .( التابعة لنا6لمجموعات األعمال الست )

 16م لتقارير المالية رق واألجوبة، سوف نختم بملخص عن تأثير المعيار الدولي إلعداد
. 2019على بياناتنا المالية حيث بدأ سريان هذا المعيار اعتبارا  من شهر يناير لعام 

مع بعض النقاط الرئيسية حول نتائج أعمالنا للعام  4وسوف نبدأ من الصفحة رقم 
 بأكمله. 

بشكل لعام امرة أخرى، على الجانب األيسر، لدينا أبرز النقاط الرئيسية، بدأت أجيليتي 
الرغم بالنمو مما يؤثر على معدل النمو لدينا فيها الرغم من أننا نشهد بيلة يتباطأ بجيد 

. أظهرت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك األول لربعلمن الزخم اإليجابي 
إذا استبعدنا تأثير المعيار الدولي إلعداد أحادي هذا الربع برقم  نموا  فيواإلطفاء 

ار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يلمعمن المالحظ أن ا. 16 رقم لتقارير الماليةا
كان ، 2019يناير شهر في تطبيقه والتي تم  - ةالمتعلق بعقود اإليجار التشغيلي - 16

كان ينما باألرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ،  على  اإيجابي   هتأثير
في تين لكل من الحال ح. سوف نعرض السيناريواربعلى صافي األ اشي  سلبي هام هتأثير

ذا الربع حققنا تدفقات نقدية جيدة خالل هلقد من حيث التدفقات النقدية، و. تاليةالشرائح ال
 مليون دينار كويتي. 45.2 السنوي بقيمة

ن قويتيحقوق مساهمين جيدة مع وجود قاعدة أصول وقاعدة العمومية ميزانيتنا ظلت 
ة حادثات هاتفيكما أشرت في موالدين لدينا، صافي  مستوىالرغم من الزيادة في ب

اإلنفاق  نتيجة لبرنامج 2016عام المنذ  اديازدبحالة هذا المستوى واجتماعات سابقة، ف
 .لدينا الرأسمالي
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 نحنق ا مسبكما تعلمون ف ،لاعممجموعات األالنقاط الرئيسية بشأن االنتقال إلى وعند 
 العالمية المتكاملة ةلوجستيخدمات الالاألولى هي  عمال،ن من األمجموعتيضمن نعمل 

(GIL )بنية لالتي تغطي كافة أعمالنا اللوجستية، والثانية هي المجموعة المتخصصة با
 .وهي مجموعة من الشركات العاملة التي نديرها في قطاعات مختلفة (Infraالتحتية )

المساهم الرئيسي في وهي (، GIL) لعالمية المتكاملةا ةلوجستيخدمات الشهدت ال
إيرادات المجموعة، زيادة في الشحن الجوي والبحري على حد سواء، مع تحسن 

اجيد كانالعوائد في الشحن البحري. أداء خدمات التخزين للطرف الثالث   .ا  أيض 
 ةستيلوجخدمات الال وتواصل ،التكنولوجيا هي المحرك الرئيسي ألي أعمال لوجستية

تضع  كي( القيام باستثمارات كبيرة ومهمة في التحول الرقمي لGIL) العالمية المتكاملة
 النمو طويل األجل. وضعيةنفسها في 

لكننا نركز على و تكون من العديد من الشركات، التي ت(Infraلبنية التحتية )مجموعة ا
مات وخد ينيةوالتخزلمجمعات اللوجستية تطوير اخمس شركات رئيسية تعمل في 

 التجاريةخدمات اللوجستية للوقود وإدارة المنشآت ال ،مناولة األرضيةوالالطيران 
 ايتبع كل منهوحققت هذه الكيانات نموا  جيدا  عاما  بعد عام. ولقد واألعمال الجمركية. 

المدى لدفع النمو وتحسين الكفاءة على المدى المتوسط وخاصة به خارطة طريق 
 الطويل.

 .وهنا لدينا األداء المالي للمجموعة، 5التالية رقم  الشريحةقل اآلن إلى وننت

من بداية  16رقم  كما ذكرت سابق ا، نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
 16 رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية عأدائنا م مالعام، سوف نعرض لك
سيتيح لنا المجال  16عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وبدونه. استبعاد تأثير الم

ف وكي مطبقا   ذا المعيارهيكن النمو األساسي مقارنة  بالعام الماضي عندما لم لرؤية 
 نتتبعه نحو تحقيق أهدافنا.

 الدولي إلعداد التقاريرار إليرادات، ولم يكن للمعيخاص بالرسم البياني األول هو الا
 378.8تصل إلى لذا نمت اإليرادات لو، إيرادات الشركة أي تأثير على  16 رقم المالية

إلى أن هنا اإلشارة وتجدر على أساس سنوي،  ٪2مليون دينار كويتي أي بمعدل نمو 
ا إذا استبعدنا ذلك سيكون هذا نوتأثرت بتقلبات العملة، سنوي األول إيرادات الربع ال مو 

ر تأثيتعرضت ل التيصافي اإليرادات،  تشهدو. ٪1.9نمو بنسبة  بدال  من ٪5.2بنسبة 
ا طفيف ا بنسبة 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بسيط من جراء  ، انخفاض 
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هامش  بلغ صافيونفس الفترة من العام السابق. قارنة بم السنوي في هذا الربع 0.6٪
، وهذا بسبب 2018ام األول من عالسنوي أقل قليال  من الربع  ٪32.7اإليرادات 

. هكملبأعام العلى أساس  ستكون مختلفةموسمية األعمال، ومع ذلك، نعتقد أن الصورة 
، ولكن إذا ٪23بنسبة  واإلطفاء،األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك وقد نمت 

، وهو النمو الحقيقي، 16تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بعدنا است
ا بنسبة ف التي مجاالت ، وكما ذكرنا سابق ا، فإننا نشهد نمو أبطأ في ال٪4سيكون نمو 

ية السنوونأمل أن تكون األرباع ، نعمل فيها وهذا يؤثر على نمونا على أساس سنوي
األول. بلغ هامش األرباح قبل الفوائد السنوي الثالثة المتبقية أفضل من الربع 

)باستثناء أثر المعيار الدولي إلعداد التقارير  ٪10.4واإلطفاء والضرائب واالستهالك 
كان فقد من حيث صافي الربح، والعام السابق.  ٪10.2ـ ب مقارنة( 16رقم  المالية

تأثير سلبي على صافي أرباحنا بنحو  16 رقم الدولي إلعداد التقارير المالية رايللمع
بة ، ارتفع صافي الربح بنسحسب البيانات المالية المعلنةمليون دينار كويتي.  0.5
 معدل.الساس األ وفق ٪10.2أو، 7.3٪

ة األرباح قبل الفوائد ساهماإليرادات ومالمتعلقة ب 6الشريحة رقم فيما يخص 
السنوي  معظم إيرادات الربعمالحظة أن  ميمكنك واإلطفاء،والضرائب واالستهالك 

سبب لبنية التحتية، والموعة امج ، تأتي من أعمالحسب البيانات المالية المعلنة، الماثل
عمال أ خاصبشكل البنية التحتية، وضمن خل التي تدالمشاريع الجديدة تأثير هو 

في الوقت (. ALP)  ستيةيللمجمعات اللوج أجيليتيالتي تندرج ضمن أنشطة لتخزين ا
بتقلبات العملة  (GIL) العالمية المتكاملة ةلوجستيخدمات التأثرت إيرادات ال ،نفسه

ا في الشحن خدمات الهذه ، ومع ذلك شهدت الهاديفي منطقة آسيا والمحيط  خاصة نمو 
 .على حد سواء الجوي والبحري

انات حسب البي واإلطفاء،النسبة إلى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك ب
مليون  5.1( بمبلغ GIL) العالمية المتكاملة ةلوجستيخدمات الالساهمت ، المالية المعلنة
 امليون دينار كويتي، علم   3.5بمبلغ البنية التحتية بينما ساهمت مجموعة دينار كويتي 

ولكن في حال . 16أن هذا يشمل تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ب
لعالمية ا ةلوجستيخدمات الالفسيكون النمو في المعيار الدولي هذا تأثير استبعدنا 

ويعادل كما سبق وأشرت انخفاض مقداره حوالي  %8.9سلبي ا بنسبة  (GIL) متكاملةال
دينار كويتي على أساس سنوي، ويعود ذلك في المقام األول إلى  700,000
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إلى  جنب االمبيعات ى العاملة في قوالاالستثمارات في األنشطة التجارية والموارد و
 في التكنولوجيا. ةالكبير اتاالستثمار

  

بلغ قوية وصحية. يعمومية ة، نواصل التمتع بميزانية وميميزانيتنا العمخص ما يفي
كحقوق  دينار كويتيمليار  1دينار كويتي وحوالي مليار  2إجمالي قيمة أصولنا 

تأثير على ميزانيتنا  16 رقم ر الدولي إلعداد التقارير الماليةا. كان للمعيمساهمين
. 7ة عندما يتعلق األمر بالتزامات اإليجار كما هو موضح في الشريحة رقم وميالعم
ي المعيار الدولتطبيق مليون دينار كويتي قبل  120.8نما إجمالي األصول بمقدار ولقد 

واء س ، وهذا ناتج بشكل رئيسي عن االستثمارات التي نقوم بها في األعمالالمشار إليه
وشركة المشاريع المتحدة لخدمات  (ALP) أجيليتي للمجمعات اللوجستية في

ا و ( (UPACالطيران  .عمل عليهاالتي ن المبادرات الرقميةأيض 

ا إلى  61.4قدار إجمالي المطلوبات بمارتفع  مليون دينار كويتي، ويرجع ذلك أساس 
تلفة الرأسمالي وأنشطة التمويل المخلإلنفاق الزيادة في الدين المطلوب لتمويل برنامجنا 

 لتحقيق أهدافنا. لالزمةا

الدولي عيار المتطبيق قبل ذلك مليون دينار و 121.2ارتفع صافي الدين إلى حوالي 
مقارنة نفس السيناريوهات. ومع ذلك، وذلك من أجل  16رقم لتقارير المالية إلعداد ا

اء  ضرائب واالستهالك واإلطفإلى األرباح قبل الفوائد وال دينالصافي نسبة  زالتال 
رتفاعها خاصة وأننا نتقدم  في هناك مجال النسبة معقولة بل  اونعتقد أنه، 0.8Xعند 

بل الفوائد إلى األرباح ق دينالصافي خص نسبة توقعاتنا فيما يأما برنامجنا االستثماري. 
في سياق العمل  2.5Xإلى  2Xما بين والضرائب واالستهالك واإلطفاء  فهي تتراوح 

 .اديتيعاال

تدفقات نقدية جيدة من العمليات بلغت حوالي ، فقد حققنا 8وباالنتقال إلى الشريحة رقم 
 بح الى نقدالر نسبة تحويلوكانت  ،في الربع السنوي الماثلمليون دينار كويتي  45.2

ية الماللتقارير إلعداد االدولي عيار المتحمل تأثير من  وهي %97.6عالية عند مستوى 
وهو معدل جيد  %93.6والذي في حال استبعدناه ستكون هذه النسبة حوالي  16رقم 

هو تحسن رأس المال العامل لهذا الربع برز والنقطة األ. السنوي الماثل للغاية للربع
من العام ي السنونفس الربع ة لألعلى مقارنة بالتشغيلي ةالنقدي اتالتدفقدفع بالذي 

 الماضي. 
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كما هو موضح في الرسم البياني على الجانب األيمن من  يرأسمالالنفاق اإل من حيث
ة  شركيتم استثمارها في  يسمالأرالنفاق اإلمن  ٪31 نسبة أنم مالحظة الشريحة، يمكنك

ا مالحظة ، ويمكنك(ALPأجيليتي للمجمعات اللوجستية )  2016عام المنذ ه أنم أيض 
، ونحن نستثمر في  أجيليتي 2020 العام وهدفعن برنامجنا االستثماري أعلنا عندما 

ل كبشكل رئيسي في تشييد مستودعات جديدة ، حيث يتم (ALPللمجمعات اللوجستية )
مشاريع شركة الوايضا  اإلنفاق الرأسمالي في المملكة العربية السعودية وأفريقيا. من 

، ريم مول االستثمار فيوالتي يتم من خاللها ، ( (UPACالمتحدة لخدمات الطيران
شكل ديون  على ريم مولمليون دينار كويتي في  50لقد استثمرنا حتى اآلن حوالي و

ة العالمي ةلوجستيخدمات الالذهبت إلى  الرأسمالينفاق من اإل ٪20نسبة قابلة للتحويل. 
خطة كجزء من  (Tristarترايستار ) شركةذهبت إلى  ٪15 نسبةو (GIL) المتكاملة

توقع يووخدمات اللوجيستية للقطاع النفطي.  البحري د الشحنفي عقو اأعمالهتنمية 
للعامين  أو التخصيصالتوزيع نفس لحد كبير ضمن االستثماري أن يستمر لهذا التوجه 

أعلى بقليل وهو  ٪4.8ملوية من اإليرادات لدينا كنسبة  ق الرأسماليانف. بلغ اإلادمينالق
 18.6 ما مقدارهلسنة دينا لالتدفق النقدي الحر ل بلغ نتيجة لذلك،ومن العام الماضي. 
 مليون دينار كويتي.

حيث ، 11في الشريحة رقم كما يظهر مجموعة األعمال عن ملخص القل إلى واآلن ننت
بنسبة  (GIL) العالمية المتكاملة ةلوجستيخدمات الالمجموعة انخفضت إيرادات 

 لهذا عديال  توبافتراض أجرينا العملة، أسعار تقلبات ، ولكن سبب ذلك عائد ل1.1٪
ا بنسبة فسوف يظهر  ا للبيلة  ةجيدي نسبة ، وه٪3.4نمو  ، هافي نعملالتي نسبي ا نظر 

قد في السنوات السابقة. ل اي شهدناهتالنمو النسب زال أقل من تال ها بكل األحوال ولكن
مت ن حيث أحجام الشحنزيادة استطعنا رغم من أننا بالكان السوق مليل ا بالتحديات 

 .٪2والشحن البحري بنسبة  ٪5الشحن الجوي بنسبة احجام 

 ٪2.1مصفوفة تعكس األداء الفعلي، بنسبة وهي بمثابة صافي اإليرادات، ارتفعت 
تقلبات اذا استبعدنا تأثير  ٪5.1حسب البيانات المالية المعلنة أو على أساس سنوي 

. الدافع السنوي في هذا الربع ٪24إلى  ٪23.3هوامش من الالعملة. تحسنت أسعار 
ري العائد للشحن البحتحسن إليرادات والهامش هو اصافي زيادات في ال هالرئيسي لهذ

ا األو  تحقق هامش ربح أعلىي تالثالث  وال التخزين للطرفدمات األفضل لخداء أيض 
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ية الخدمات اللوجيستأداء سلبي في لكن قابل ذلك الشحن الجوي والبحري، ومقارنة ب
 ةيدورذات طبيعة ل اعمأهي اللوجيستية للمشاريع . خدمات خدمات النقلو مشاريعلل

 في العام المقبل.تحسن ا  تشهدونأمل أن 

أثير لدينا تفإن على مستوى األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء ، 
ما يتعلق بعقود ، في16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم حيث إيجابي من 

 املةالعالمية المتك ةلوجستيخدمات الالأرباح مجموعة  اإليجار التشغيلية، فقد بلغت
(GIL) دينار كويتي على أساس  12.6طفاء اإلقبل الفوائد والضرائب واالستهالك و

، 16 قمر باستثناء تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةولكن ، البيانات المعلنة
مقارنة بالعام الماضي،  %9 تهنسبانخفاض ب مليون دينار كويتي 6.8األرباح  كونتس

مات خداللمجموعة الرقمي  بالتحولالمرتبطة متصاعدة ويرجع ذلك إلى التكاليف ال
التجارية باإلضافة إلى تأثير  هاستثمارات( وكذلك اGIL) العالمية المتكاملة ةلوجستيال

 العملة.أسعار تقلبات 

الرسم البياني، كان هناك انخفاض في كل  في، كما ترون الجغرافية طقانالممن حيث 
وسبب االنخفاض بالنسبة آسيا والمحيط الهادئ. منطقة الشرق األوسط و ةمن منطق
نمت األعمال األساسية حيث يرجع أساسا إلى العملة،  الهاديسيا والمحيط لمنطقة آ

ثرت منطقة الشرق األوسط بعمليات العمالت األجنبية. تأأسعار باستثناء  ٪3بنسبة 
ة نموا  جيدا  للغايحقق الرغم من أن الشرق األوسط ب ،الخدمات اللوجيستية للمشاريع

ا في في مجال خدمات التخزين  للطرف الثالث  و  الكويت ودبي.تحديد 

( GIL) العالمية المتكاملة ةلوجستيخدمات الالمجموعة  نتقال إلى الخدمات، توفرباال
خدمات ربع السنة الماثل بينما تشكل من إيرادات  ٪88شكل والتي ت شحنالخدمات 

 .٪12النسبة المتبقية والبالغة الثالث   التخزين للطرف

ري بالشحن الجوي والبحري والالبضائع، والتي تتضمن  شحنمن يرادات كانت اإل
 2018األول من عام  الربعمقارنة ب بقليل باإلضافة إلى الشحن المتخصص، أقل 

لخدمات اباإلضافة إلى انخفاض مسبقا  إلى تقلبات العملة كما ذكرنا سبب ذلك ويرجع 
هي و ،. من ناحية أخرى، فإن خدمات التخزين  للطرف الثالثاللوجيستية للمشاريع

مدفوعة  ٪4، قد تحسنت بنسبة خدمات الشحن ذات هامش أعلى نسبي ا من أعمال 
 ان هذا بشكل رئيسي في الشرق األوسط.أعمال تجارية جديدة، وكباستقطاب  
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 12الشريحة رقم  فيمجموعة البنية التحتية 

ا  دمج ل ولكنه مصطلح نستخدمهمجموعة البنية التحتية، وهي ليست كيان ا قانوني ا واحد 
اجميع الشركات األخرى الت في ؤيتها ر مالخمسة الرئيسية يمكنك شركات، والابعة لنا مع 

 تنفيذيمسؤول وحدة عمل مستقلة لديها  هي شركةالجزء السفلي من الشريحة. كل 
، نؤثر على كشركة أمخاصة بها. نحن،  استراتيجية مالي وخططسؤول وم
نمت أرباح المجموعة قبل ولقد ستراتيجية وإدارة األداء وتخصيص رأس المال. اال

باستثناء وعلى أساس سنوي  ٪7.4طفاء بنسبة اإلالفوائد والضرائب واالستهالك و
المجموعة فقد نمت بمعدل إيرادات أما ، 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

10.7٪. 

 : هي محرك الرئيسي لنمو اإليراداتالشركات التي تشكل ال  

تطوير بوحدة أعمال متخصصة ، هي ((ALPأجيليتي للمجمعات اللوجستية  
السنوي   خالل الربع ٪23سجلت نموا  في اإليرادات بنسبة قد ، التخزينية اتالمستودع

ي فثالث مرافق بحسب متطلبات عمالئنا وذلك  تطويرقمنا ب. في العام الماضي، األول
حالي ا ألف متر مربع، وبدأنا  150الكويت والرياض على مساحة تبلغ حوالي كل من 

 تأثير العام بأكمله.بمشاهدة 

من مدة منتصف ال( السعودية، وهي في (ALPجمعات اللوجستية شركة  أجيليتي للم
نقوم في و. الرياض بمدينةألف متر مربع إضافية  120تطوير مساحة االنتهاء من 

موزمبيق وساحل العاج الغانا و كل من ألف متر مربع في 100فريقيا بتطوير حوالي أ
 .2020ام عالألف متر مربع أخرى في  100ونيجيريا، ومن المخطط تطوير 

، المتخصصة في تقديم الخدمات اللوجيستية لقطاع (Tristarترايستار ) سجلت
ويقود ، األول من السنةفي الربع  ٪13.3نموا  في اإليرادات بنسبة  ، المنتجات النفطية

يث حالبحري الشحن أعمال النقل البري وعمليات التخزين، باإلضافة إلى أعمال  هانمو
، من السنة. في الربع األول مجاللهذا ا في  يجدشكل ب( Tristarستثمر ترايستار )ت

ا لمدة خمس سنوات مع شركة شل( Tristarترايستار )وقعت  مع خمس  - (Shell)عقد 
ام بحلول عحجم وذلك ست ناقالت متوسطة السليم عدد لت –اختيارية تجديد سنوات 
2020. 
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في الربع األول  ٪3.5إيراداتها  بتنمية ((NASقامت شركة ناشيونال لخدمات الطيران 
ا في. 2019 عاممن  تصبح لتوسع الخاصة بالاالستراتيجية  خطتها والشركة تسير قدم 

ركز الشركة تفي بلدان أخرى ولكن ات امتيازأن لديها لرغم من وبا ،رائدة في أفريقيا
حالية والبحث الفي تحسين كفاءة أعمالها الشركة  تتمثل استراتيجية نمووأفريقيا.  على 

 .رئيسيداخل إفريقيا بشكل  ةجديد اتعن امتياز

، شركة إدارة المرافق ( (UPACشهدت شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران
ا في إيراداتها بنسبة  ، ويرجع ذلك في المقام األول إلى تحول ٪9.2التابعة لنا، انخفاض 

باإلضافة إلى انخفاض  امخصصة له مباني ركابإلى خطوط الطيران بعض عمليات 
 الشيخ سعد. مطارعدد الرحالت الجوية من 

فبراير عملياتها شهر في (  (UPACبدأت شركة المشاريع المتحدة لخدمات الطيران
بي، . في أبو ظايرادات الشركة وسيكون لذلك تأثير إيجابي على (T4الركاب ) في مبنى

 .2020قرر افتتاحه في أواخر عام لمفي التقدم والذي من ا مولبناء ريم أعمال ستمر ت

شركة التحديث وهي ، (GCS) جلوبال كليرنجهاوس سستمزشركة وأخيرا ، سجلت 
ا في اإليرادات بنسبة  ا بزيادة ٪6.8الجمركي التابعة لشركة أجيليتي، نمو  ، مدفوع 

ا خدمات جديدة وتواصل تنفيذ الشركة أضافت وقد النشاط التجاري في الكويت.  أيض 
 لزيادة الكفاءة وتحسين الربحية. مبادرات

صعوبة كما أن أصبحت أكثر  بيلة األعمال، لقد بدأنا بداية جيدة، إال أن وكملخص
ا عالية معدالت نمو تحقيق حجمنا يزداد مما يجعل  ي هذا  فأكثر صعوبة. لقد شهدنا نمو 

ولكن ليس النمو المنشود، نعتقد أن األمور ستتغير في الجزء المتبقي من العام. الربع  
ونأمل أن نصل إلى أهدافنا  ابثبات على خارطة الطريق الخاصة به شركةتحرك كل ت

 وفق ا للجداول الزمنية المحددة.

لى ع 16لتأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بعرض أختم هذا القسموف س
ي ف تغييرظهر الربح/ الخسارة ال يبيان ، في ولذلك. 9بياناتنا المالية وفق ا للشريحة رقم 

ا المصاريفإجمالي اإليرادات، لكن كان هناك انخفاض   تكلفة البضائع المباعة وأيض 
أدى وف استهالك وفوائد، يرامصكاإليجار اعتبار نفقات بسبب العمومية واإلدارية 

ثير إيجابي على األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك هذا االنخفاض إلى تأ
 6.2بمقدار  هالك ستاالارتفع مليون دينار كويتي. من ناحية أخرى،  7بقيمة  واإلطفاء 

مليون دينار كويتي في األرباح قبل  0.8مليون دينار كويتي، مما أدى إلى زيادة قدرها 
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ثر فاألمليون دينار كويتي،  1.4مقدار تكاليف التمويل بارتفعت الفوائد والضرائب، 
 مليون دينار كويتي. 0.5ره اقدمصافي الربح هو انخفاض النهائي على 

مليون دينار كويتي مع زيادة  104.5األصول في الميزانية العمومية بمبلغ ارتفعت 
ير . بالنسبة لبيان التدفق النقدي، ال يوجد تأثمطلوباتوالساهمين متساوية في حقوق الم

مليون  8.4بمقدار  لى صافي التدفق النقدي، حيث أن التغيرات في التزامات اإليجارع
تحت مصنفة آلن اتعتبر تم تصنيفها ضمن األنشطة التشغيلية ي كان دينار كويتي والتي

 بند التمويل.

  مشغل:ال

ي للمشاركة ف ،نبدأ اآلن جلسة األسللة واألجوبة. السيدات والسادةوف شكرا لكم. س
زر  اضغط على، ثم  المربع  األسللةاكتب سؤالك في فقط جلسة األسللة واألجوبة، 

  النتظار.لكم على ارسال. شكرا اإل

 (: NBK)بنك الكويت الوطني  –شي غراجات با 

لتخزين اضافة لسعة اإلما نوع  -مستودع المملكة العربية السعودية ة مستجدات بشأن أي
ا تقديم بعض 2020و 2019 نعاميالقعها في التي يمكن أن نتو . هل يمكنك أيض 

اح األربتجاه  المعلومات حول المساهمة الحالية من مستودع المملكة العربية السعودية
ه ما تحقق تجاه هذكيف تقارن حالي ا واإلطفاء. قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

ا لاألرباح   ؟عند االنتهاءمليون دينار كويتي  9بالغ لهدف القياس 

 إيهاب:

، ربما تم كتابة أوردتالسعودية جيد بشكل عام. كما عمليات التخزين في إن أداء 
ألف  120، هذا العام سوف نسلم حوالي في العرض السؤال قبل أن أتطرق إلى ذلك

ألف  450السعودية حوالي بصورة أشمل لدينا في  .من المساحات التخزينية متر مربع
قادمة. السنوات  3 - 2خالل الـ ذلك ونتوقع تطوير ، شيدةساحة الممتر مربع من الم

أعتقد وفي السعودية على مدى العامين الماضيين. من جانبنا  تطويرأعمال السارعنا في 
السوق بسبب التحديات السياسية لكننا كنا واثقين كما  عدم اليقين بشأنأن هناك بعض 

الهتمام امنا بالفعل بتسريع عملية البناء هناك. إن السابقة وقمحادثاتنا الهاتفية أشرنا في 
ا الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم نالحظه من جانب الذي  ة ونحن على ثقكبير جد 
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السنوات الثالث المقبلة، في غضون ألف متر مربع  450سلم مساحة تامة بأننا سن
ا للغاية على ذلك.  ا جيد   ،سعوديةدينار كويتي في المليون  9بلغ ، موبالتاليونتوقع عائد 

 ، عندما يتم تطوير المجمع بأكمله في الرياض.الثالثوربما سيكون هذا في نهاية العام 

 :سليمان الفريح )الوفرة(

 مغرة وكوركأ ين:التاليوعين يرجى توضيح تأثير البيانات المالية للشركة على المشر

 إيهاب:

. ونيضيتان بسبب وضعهما القانبخصوص هاتان القلن نتمكن من التحدث بالتفصيل 
 علوماتحيث توجد مفي بياناتنا المالية، توضيح لكنني أعتقد أن هناك ما يكفي من الو

حتى اآلن  دم تنشر بعلالماثل  السنويشاملة يمكنك الرجوع إليها. البيانات المالية للربع 
له نني قوأن تتمكن من العثور على جميع اإلجابات. كل ما يمكلحين حدوث ذلك آمل و

قوي ولكن مرة أخرى هذه القانوني أن موقفنا بفي هذه المرحلة الزمنية هو أننا نعتقد 
، ال نزال نواصل تشغيل وفيما يخص موضوع أمغرة. متداولة حالي اقضايا قانونية 

 هذه األرض.بخصوص بيننا وبين الحكومة نزاع الموقع، لكن هناك 

 (: Sico)سيكو  – أيوب أنصاري

 إجمالي سعة التخزين الحالية لشركة أجيليتي أو بشكل خاصعن هل يمكن أن تخبرنا 
في سعة التخزين الجارية (. ما مقدار الزيادة ALPأجيليتي للمجمعات اللوجستية )

 حصري ا سوق التجارة اإللكترونية إن وجد؟خدم سوف ي

 إيهاب:

ألف متر  500، 400، 300 يضاكبيرة من األرقسائم اليوم نموذجنا هو أننا نشتري 
إلى  20، والتي يصل حجمها من ضخمةرافق مربع من األرض ومن ثم نقوم ببناء م

ومثل هذه استراتيجيتنا. هذه كانت ألف متر مربع في بعض الحاالت، و 40أو  30
حيث بستراتيجية وضع ا. اآلن نقوم بةالصناعيغراض األ غلبفي االالمرافق تخدم 

التجارة بموجب توزيع غرض البالقرب من المدن لا حجم  أراضي أصغر تري نش
ة أجيليتي تتعامل مع التجار ضمناإللكترونية. ما نقوم به هو أن لدينا ثالثة كيانات 

نجري مناقشات و -( ALPشركة أجيليتي للمجمعات اللوجستية )لدينا فاإللكترونية. 
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شاء مستوى العالم إلنمع بعض من كبار الالعبين في مجال التجارة اإللكترونية على 
يمثل أحد الجوانب الذي تزاوله شركة هذا وفي الشرق األوسط. خاصة بهم  مرافق

الخدمات اللوجستية مجموعة  ، لدينا(. وبعد ذلكALPأجيليتي للمجمعات اللوجستية )
. داخلهاالشحن من خارج المنطقة إلى  تقوم بعمليةالتي  (GIL) العالمية المتكاملة

هي فريق التكنولوجيا أو التجارة فالثالثة أما  ،ي الزاوية األخرىهذه هوبالتالي 
ركز بشكل أساسي على تطوير نظم وعمليات مخصصة للتجارة ياإللكترونية الذي 

ألف متر مربع في  450هي  حتى اآلنسعة أن البقول ال، أود وبالتالياإللكترونية. 
بحلول نهاية فذلك تقريب ا، بالطريق صف تنم إنشاؤها ونحن في التي نعمل علىالرياض 
مدة تغرق يسنصفه تقريب ا ثم النصف اآلخر الذي نتوقع أن سنكون قد أنشأنا  هذا العام

الي ا حلدينا حوالي مليون متر مربع يتم تطويرها فإفريقيا وبالنسبة إلى عامين آخرين. 
 في أربعة بلدان.

 (: Sico)سيكو  – أيوب أنصاري

ار لشركة ترايستاكتتاب عام احتمال طرح انت هناك بعض التقارير اإلعالمية حول ك
(Tristar )-  خصوص.المزيد في هذا ال اطالعنا علىهل يمكنك 

 إيهاب:

ا قمنا (، وTristarترايستار ) شركةبالنسبة لخيارات الأننا ندرس بلقد أكدنا  بتعيين أيض 
 سلكه.الذي نمسار االكتتاب العام. هذا هو المثل ذلك مستشارين لتقييم احتمالية نجاح 

 (: NBK)بنك الكويت الوطني  –شي غراجات با

 أمريكي دوالرمليون  800أرباح بمقدار  من حيث الجدول الزمني لتحقيق ة مستجداتأي
. كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى النمو في واإلطفاءقبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

 قادمة؟سنة  3 - 2على مدى  وإطفاء التهالكالضرائب واالستهالك األرباح قبل الفوائد و

 إيهاب:

معلومات ( 2018عام لالرابع السنة األخير )ربع السنوي في الربع اياكم لقد شاركنا 
ا ب ا كبير  العام  دفهتحقيق ولكن ال يزال لدينا فجوة لبهذا الخصوص أننا حققنا تقدم 

الهدف لم يتغير. نحن نبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك بحلول ، وبالتالي فإن 2020
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غير ، فقد يتماضيالالسنوي الربع الهاتفية في مكالمة ال. وكما قلت خالل 2020عام ال
ا لألوضاعالجدول الزمني لمدة عام  ، لدينا بعض الوضوح ضر. في الوقت الحااستناد 

ا بعد عام بمعدل كب لعام تبر الربع األول من هذا ايعوير. بأن األرقام ستنمو بالتأكيد عام 
ا االداء كان هذا حاليا  لمعرفة إن  اتقييم  إننا نجري و ،ستثناء  ا لمرة واحدة أو استمرار 

ا فقد الحظنا ألنه كما  اجديد   ااتجاه  أنه التجاه أو  زدوجة على مدى بأرقام محققنا نمو 
 كدأأمنخفض. ولكني السنة الماثل من رقم أحادي السنوات الثالث الماضية وكان ربع 

 لجدول الزمني المحدد.وفق ا ل 2020عام الهدف تحقيق أننا نبذل قصارى جهدنا لب

 (: NBK)بنك الكويت الوطني  –شي غراجات با

ا لك على العرض، هل يمكن أن تقدم لنا تحديث ا حول اإلرشادات الخاصة بهوامش  شكر 
 الخدماتواإلطفاء بالنسبة لمجموعة ضرائب واالستهالك األرباح قبل الفوائد وال

. هل تعتقد أن هذا ال ٪4.5 - 4معدل لتصل إلى  (GIL) اللوجستية العالمية المتكاملة
 ؟التحقيق يزال ممكن

 إيهاب:

نعم، أعتقد أن هذا ممكن التحقيق وهذا هو السبب في أننا نستثمر في التكنولوجيا لتحسين 
ا على االستثمار التجاري، وي األعمال. اإلنتاجية والكفاءة ف لهذا السبب نحن نركز أيض 

ا ومن حيث النمو في هذا المجال جميع الالعبين الكبار بمقارنة بقياس أداؤنا  ونقوم  أيض 
م. اجحوكم نتيجة لتحسين األعلى حساب العائد تحقق ي من النمو كملمعرفة  -العائد 
لذلك و. العديد من الالعبين العالميين ينبإن لم يكن أفضل ا جيد   الذي حققناه النمويعتبر 

ينما بمختلف، موضوع العملة تأثير نحن نركز على النمو واالستثمار في الموارد . 
ا بكثافة في التكنولوجيا للوصول في آخذ بالالمحرك األساسي  نمو. نحن نستثمر أيض 

سمى يشحن البضائع والذي ام نظ -الخاص بنا نهاية المطاف إلى نظام التشغيل الجديد 
"FOCIS"  تأثير كبير.لذلك  نأوتحسين إنتاجيتنا بشكل أساسي، حيث 

 مها سويسي )شروديرز(

الخدمات اللوجستية العالمية مجموعة هوامش ما هي المدة األسرع لكي تتحسن 
 ؟(GIL) المتكاملة
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 إيهاب:

ت اعلى ثبيعتمد أننا ربما أمامنا سنتان إلنجاز ذلك. لكن مرة أخرى، هذا بقول الود أ
نشهد لن عامينحتاج أننا ب. ولكني أعتقد يمكننا السيطرة عليهاالعملة ال فالعملة. قيمة 

 امشنا وإنتاجيتنا.وتحسنا ملحوظا في ه

 (: Sico)سيكو  – أيوب أنصاري

إذا كانت مساهمة اإليرادات على  اتأكيد  أريد فقط  –بشأن مشروع أمغرة سؤال للمتابعة 
 ماليين دينار كويتي؟ 6ما مقداره  أساس سنوي تقارب

 إيهاب:

علق بالنسبة ألي شيء يتو .ألنها مسألة قانونيةذلك  لسوء الحظ، ال يمكنني التحدث عن
 لىب عيعتذر إذا لم أجوبالتالي، أفي البيانات المالية. ه عن أفصحناقد ف ةأمغرمشروع ب

 قانونية.جوانب لكن ذلك بسبب والسؤال 

 سوريانا: 

ا لك إيهاب ا على . بهذا نكون قد اختتمنا االتصال الهاتفي. شكر  ا لكم جميع  شكر 
ون كأن هذا العرض سيبأود تذكيركم نهي المكالمة قبل أن نونا اليوم. يلإانضمامكم 

ا  رض على مواقع مع العنقوم بنشر نسخة النص على موقعنا اإللكتروني، وسمتاح 
ا لكم  .ونراكم في االتصال الهاتفي القادم أسواق األوراق المالية ذات الصلة. شكر 
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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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Q1 2019 highlights
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• Good growth in both air and
ocean freight plus contract
logistics

• GIL is accelerating its
investment in its global

operating platform, digital
transformation strategy and its
digital logistics platform

GILAgility Highlights

• Good start for 2019, though
witnessing an environment
where growth is slowing.

• Balanced growth as all
entities continue to execute
on their plans

• Strong Balance sheet and

cash generation

• Implementation of IFRS16
impacting our reported
numbers .

• Entities continue on their road
maps to drive future growth

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

• Agility continues to invest in
this group and looks for
opportunities to unlock the
value for shareholders

Infrastructure



Q1 2019 Group financial performance

KD Mn

A good start for 2019
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Revenue

371.8 378.8

Q1 2018 Q1 2019

+7.0
(1.9%)

124.6 123.9 123.3

Q1 2019Q1 2018 Q1 2019 pre-IFRS16

-0.7
(-0.6%)

-1.3
(-1.1%)

Net Profit

Net Revenue

EBITDA

Margin
32.7%

Margin
33.5%

Margin
32.6%

37.7

46.3

39.3

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2019 pre-IFRS16

+8.6
(+22.8%)

+1.6
(+4.1%)

Margin
10.4%

Margin
10.2%

Margin
12.2%

18.9
20.3 20.8

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2019 pre-IFRS16

+1.4
(+7.3%)

+1.9
(+10.2%)

Margin
5.1%

Margin
5.4%

Margin
5.5%



Q1 2019 Group financial performance

KD Mn

Revenue contribution by Business Group

278.1

(75%)

93.7

(25%)
Infra

Q1 2018 GIL

378.8

3.1 10.0

Infra

275.0

(73%)

103.8

(27%)

Q1 2019

GIL

371.8

6

EBITDA1 contribution by Business Group

68.9%

5.1

3.5

7.4
(20%)

30.3
(80%)

Q1 2019

33.8
(73%)

Q1 2018 Infra&Adj.GIL

12.6

(27%)

GIL

Infra

37.7

46.3

+11.5% +22.8%-1.1%
Y-o-Y 

Growth
+10.7% +1.9%

1 Including the impact of IFRS 16

+4.1%Pre-IFRS +7.4%-8.9%



Balance Sheet

KD Mn
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Maintaining a strong balance sheet 

• Implementation of IFRS 

16 had an impact on our 

balance sheet

• Healthy balance sheet, 

with ability to leverage 

future growth

• Constant support and  

commitment to our 

stakeholders: 

1) Shareholders

2) Banks

3) Internal Businesses

Balance sheet Q1 2019
Reported 

Q1 2019 
Pre IFRS 16

Q1 2018 Variance
v/s 2018
Reported

Variance
v/s 2018 

pre IFRS 16

Current assets 605.0 606.0 564.7 40.3 41.3 

Non-Current assets 1,380.6 1,275.0 1,195.6 185.0 79.4 

Total assets 1,985.7 1,881.0 1,760.2 225.4 120.8 

Current liabilities 522.7 501.0 576.0 (53.3) (75.0)

Non-current liabilities 372.3 288.0 151.7 220.6 136.3 

Total liabilities 895.0 789.0 727.6 167.4 61.4 

Shareholders’ equity 1,090.6 1,091.2 1,032.6 58.0 58.6 

Highlights

Net Cash (Debt) (235.7) (121.2) (83.5)

ND / EBITDA1 1.3X 0.8X 0.6X

1EBITDA Annualized



Statement of Cash Flows

KD Mn
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27.6%

44.2%

30.1%
34.1% 34.6%

12.3%

17.3%

16.6%

19.7% 15.9%

51.6%

17.9%

25.5%
15.3%

29.0%

8.4%

20.5%
27.8% 30.9%

20.4%

100

2016

ALP

Total2017 2018 Q1 2019

GIL

Tristar

Other

100%
75 94 18 287

Investing in the business to capture profitable growth opportunities

Cash Flow Statement Q1 2019 Q1 2018 Variance %

Cash from Operating activities before 

changes in working capital 
47.5 39.2 8.3 21.3%

Changes in working capital 2.4 -4.2 6.6 157.5%

Other Items -4.7 -5.7 1.1 18.3%

Net Cash flow from operating 
activities 45.2 29.2 16.0 54.7%

CAPEX -18.3 -14.3 -4.0 -28.0%

Other items
-8.3 -2.9 -5.5 -190.0%

Net Cash flow from investing

activities -26.6 -17.2 -9.5 -55.1%

Free Cash Flow 18.6 12.1 6.5 54.1%

Highlights 

Conversion ratio (OCF/EBITDA) 97.6 % 77.4%

CAPEX as % of Revenue 4.8% 3.8%



IFRS 16: Major impacts on Q1 2019 Numbers

KD Mn
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P&L

Revenue - No change

COGS - 0.6
Decreased as lease expenses are recognized as 

depreciation and interest costs

SGA - 6.4
Decreased as lease expenses are recognized as 

depreciation and interest costs

EBITDA + 7.0 Increased due to lower lease expenses

D&A + 6.2 Increased due to capitalizing operating lease assets

EBIT + 0.8 Increased due to the above

Net Financing costs + 1.4 Increased due to interest on lease liabilities 

Net Profit - 0.5 Negative impact on NP

Balance sheet 

Assets + 104.5 Capitalizing operating leases

Equity and Liabilities + 104.5 Capitalized operating leases

Net Cash Flows - No change
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Business Segments



GIL financial performance – Q1 2019

KD Mn
R
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278.1 275.0 287.6

Q1 2018 Q1 2019 @ CCQ1 2019

-3.1
(-1.1%)

+9.5
(+3.4%)

64.7 66.0 67.9

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2019 @CC

+1.4
(+2.1%)

+3.3
(+5.1%)

7.4

12.6

6.8

Q1 2018 Q1 2019 Q1 2019 Pre IFRS16

+5.1
(+68.9%)

-0.7
(-8.9%)
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Financial Highlights Regional Revenue Contribution

Service Revenue 

+5%
Vs 2018

+2%
Vs  2018

Air Freight volumes Ocean Freight volume

20%
56.9

33%

91.8

33%
90.9

15%
41.9

21%

57.2

32%
88.4

32%

86.7

Q1 2018

14%

39.4

Q1 2019

11%

31

89%

247

Q1 2018 Q1 2019

12%

32

88%

243

EUR

AME

MEA

ASP

Freight

Contract Log.

1%

1%

-2%

-6%

-2%

4%

Growth

Growth

Margin
23.3%

Margin
23.6%

Margin
2.5%

Margin
2.7%

Margin
24.0%

Margin
4.6%



Infrastructure Group  financial performance – Q1 2019

KD Mn

30.3
33.8 32.5

Revenue EBITDA

93.8

103.8

+10.0
(+10.7%)

+3.5
(+11.5%)

+2.2
(7.4%)

Q1 2018

Q1 2019

Q1 2019 pre IFRS16

Solid performance across all key entities 
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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

Revenue growth Y/Y

23.0% 13.3% -9.2% 3.5% 6.8%
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Q&A Session


