
                                                                                                       

 

 

 

 2022أغسطس  21 الكويت في

 

     المحترمين     السادة شركة بورصة الكويت

 

 

 تحية طيبة وبعد ،،،

  2202من عام  ثانيلاللربع  -المستثمرين/المحللين مؤتمر :الموضوع 

، 2018لسنة  (1)عمالً بمتطلبات قواعد البورصة الصادرة بموجب قرار رقم و  الى الموضوع أعاله باالشارة

)وفق  الثانيةفي تمام الساعة د انعق قدلمحللين/المستثمرين الربع سنوي انود أن نفيدكم علمًا أن مؤتمر 

عن طريق بث مباشر على شبكة  2022 أغسطس 18 الموافقالخميس من بعد ظهر يوم  )التوقيت المحلي

  .(Live webcast)االنترنت 

 .2022لعام  ثانيالاستعراض المستثمرين عن الربع و  محضر المؤتمر مرفق

 

 ،،،و التقدير وتفضلوا بقبول فائق االحترام

            

                                        

 عالقات المستثمرين إدارة    

                        

                                                       

 نسخة الى هيئة اسواق المال

 



 

Agility Q2 2022 Earnings webcast transcript 

 

ي للمخازن العمومية  كة أجيليت   شر
ي حول

ن الهاتفن  مؤتمر المحللي 
ي الرب  ع النتائج 

  2022عام من  ثانن
 

 

  2022 أغسطس 21ألحد ا
 

ي يرجى ال 
ر الهاتفر ي طالع عىل محضر مؤتمر المحللي  كة أجيليت  ي تمام الساعة  2022 أغسطس 18 الخميس، الذي عقد يوم لشر

 2:00فر
ي ا للرب  عداء المالي بتوقيت الكويت، لمناقشة األ  الظهر  بعد 

 . 2022من عام  لثانر

 

 : ي كة أجيليت   الحضور من شر
 المدير المالي للمجموعة -إيهاب عزيز 

 إدارة عالقات المستثمرينأول مدير  -سوريانا برجاس 
ي  ر  إدارة عالقات المستثمرينأول محلل  –أوراد العنر

 

 
كة   أرقام كابيتال: الحضور من شر

 سيدارث سابو
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 سيدهارث

 
 
 
 

 أوراد 

، وأشكركم عىل انضمامكم إلينا اليوم. أنا سيدهارث سابو وبالنيابة عن أرقام  ، مساء الخن  ي
ي وسادن 

سيدان 
ي البث 

نتكابيتال، أود أن أرحب بكم فر ي  لنتائج التحليىلي المباشر عنى شبكة النن  كة أجيليت  للرب  ع  المالية شر
ي من عام 

ي وفريق عالقات المستثمرين أل . معي هنا اليوم السيد إيهاب عزيز، المدير المالي 2022الثانر جيليت 
، سأقوم اآلن بتحويل االتصال إل  . بدون مزيد من التأخن  ي ي أجيليت 

 ينأوراد من فريق عالقات المستثمر فر
 

ي البث بالجميع  ا  ومرحبلك سيدهارث. مساء الخن   ا  شكر 
نتفر كة  لنتائج التحليىلي المباشر عنى شبكة النن  شر

ي  ي من عام المالية أجيليت 
 . 2022 للرب  ع الثانر

ي أل معنا اليوم، السيد إيهاب عزيز، المدير المالي للمجموعة الذي سيقدم لكم األداء المالي والتشغيىلي   جيليت 
ي حدثت خالل  سعداء لإلجابة عىل أسئلتكم بعد . سنكون أكنر من الحالي رب  ع السنة والتطورات الرئيسية الت 

هناك وسنقوم  م، يرجى كتابة سؤالكاتكم، هناك مرب  ع دردشة عىل شاشونكما تر و . لهذا، التقديمي  العرض
ي نهاية الجلسة.  الرد عليهب

 فر
 

ي الصفحة الحالية. حيث أن هذا إشعار قبل أن نبدأ، أود أن ألفت انتباهكم إل 
إخالء المسؤولية المتاح فر

قوم بتحويل ، وبعد ذلك سأللحظات . يرجى االطالع عليهقد يحتوي عىل بيانات تطلعية التقديمي  العرض
 م.  إيهاب معكم. لك إل إيهاب. شكرا   االتصال

 
ي مراجعة  ا  مرحبمساء الخن  للجميع.  ايهاب

. كما تعلمونر للنتائج المالية للبكم فر ي
عملية  أستكملنا ، فقد ب  ع الثانر

كة يز االستحواذ عىل شر ر ي أغسطس مينر
ي أغسطس كذلك بأننا قد استكملنا   ونذكركم. الحالي  فر

 2021فر
عام واحد.  خاللمحفظتنا الذي حصل عىل تغين  هذا الل ا  ونحن متحمسون جد، DSV إل  GILبيع  صفقة

. واآلن مع  عىل نطاق مالي  من مستثمر  ا  ، أصبحنا نوعGIL بعد بيع كةاستحواذنا عىل محىلي وإقليمي  شر

ر  انمينر كة ، عدنا إل المنصة العالمية. سوف أتطرق إل النقاط الرئيسية لالستحواذ يز للطن  يز عىل شر ر  مينر

ي  سأطلعكمثم 
ر من عرضنا هذا فر كة  عىل صفحتي  . وبعد ذلك اليومها تنظيم وعىل كيفيةنظرة عامة عىل الشر

ي  سننتقل إل
 .واألداء المالي للسنة حت  تاريخه، وبعد ذلك سنفتح المجال لألسئلة واألجوبة الرب  ع الثانر

 
يزصفقة االستحواذ عىل  لقد كانت ر كة مينر ي تاري    خ الشر

ة للغاية بالنسبة لنا وعالمة بارزة فر تعزز  وخطوة مثن 
ي 

. كما و  لجيد أدائنا احقيقة أننا مستمرون فر ي أغسطس GILبيع  اتممنا صفقة، تتذكرونعىل نطاق عالمي
 فر

ي كانت أيض DSV إل GIL قمنا ببيعحيث . 2021من   ا  تقريب ا  شهر  12بعد صفقة بارزة. واآلن  ا  والت 
 
نا ، تمك

كة  استكمالمن  يز صفقة االستحواذ عىل شر ر يز . لهذه الفرصة . نحن متحمسون جدا  مينر ر نظرا  لمكانة مينر
ي ال

كة خدمات المطارات.  قطاع عالمية فر ي تخدمها، األول  المجمعة ستكونفالشر من حيث عدد األسواق الت 
ي بالمرتبة

اء عدد  الثانية من حيث وتأن  يز المطارات والثالثة من حيث اليرادات. هدفنا من شر ر هو تشي    ع  مينر
ي و قطاع  مجالنطاق و  كات التابعة ألجيليت  ي هذا  ا  ي سنتحدث عنه الحق، والذلسيطرتها  ةالخاضعالشر

فر
يز ضخ رأس المال والموارد المطلوبة لنقل، بالضافة إل رغبتنا بالعرض ر إل المستوى التالي وبناء قصة  مينر

يز االستحواذ عىل من . هذا هو طموحنا وهدفنا GILمن بعد أكنى وأفضل  ر . لذا، فإن المقدار أو القدرة مينر
ي توفرها يز الت  ر ي تخدمها رقم واحد من حيث  ا قلت، إنههائلة. كما  مينر كة إنها كما .  األسواق الت  ستكون شر

ي من أهمية تتكامل مع تواجد "ن اس" عدمجها مل ا  جذابة للغاية، نظر 
يز  وما يمثله تواجد ناس الجغرافر ر . مينر

ي مقابل حقوق ملكية 571عىل األرجح، دفعنا حوالي  ونكما تعلمو  ليتر يز مليون جنيه إسن  ر  760 وحوالي  مينر
ي من حيث قيمة امليون ج ليتر كةنيه إسن  يز . هدفنا هو خلق قيمة منلشر ر  لمال من خالل ضخ رأس ا مينر
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يز نمو المطلوب ل العامل وتوفن  رأس المال ر . القطاع ا كل أساسي من الطبيعة المجزأة لهذواالستفادة بش مينر

ة للنمو في وهناكغاية لل مجزأ  القطاعهذه  كهمساحة كبن  م الن  ر ر عىل هذا الجزء . ونعن   منهواالستفادة ن 
كة الرائدةلنصبح  ي  الشر

ي السنوات الثالث إل الخمس المقبلة هذا القطاعفر
 .فر

 
كو  ي العرض م فقطلتذكن 

ي       GILال سيما بعد إغالق صفقة      السابق التقديمي  بما أبرزناه فر  أن مجموعة أجيليت 
،  أصبحت مكونة من اليوم ر كاتاألول قسمي  ي و  للسيطرة، خاضعة شر

ي  أقليةبحصة االستثمارات الثانر
فر

كات أخرى ي  %55يمثل قطاع االستثمار حوالي  ، حيثشر
من إجمالي أصولنا، ومع ذلك نعتقد أن القيمة فر

كاتنا الخاضعة للسيطرةهي القسم األول و  بشكل أساسي من ستتكونالمستقبل  القسم الذي . هذا هو شر
يز ادراج يتم س ر  . "ناس" مع  ندماجاال بعد فيه  مينر

 
، فإن إجمالي اليرادات واألرباح قبل 2022إل النصف األول من عام  2019كما ترون من األرقام من عام  

ائب واالستهالك و   أعىل قليلا  بل - إل نفس المستوى ا  قد تعافر تقريب EBITDAطفاء ال خصم الفوائد والضر
ي تم GILال تشمل أرقام  البياناتأريد أن أذكركم أن هذه  . قبل أزمة كوفيد ما أي  – 2019ام عمن ال ، الت 

ي نتائج بعض الضوضاءاستبعادها بالكامل من هذا العرض. ولهذا السبب قد يكون هناك 
ي  فر

الرب  ع الثانر
يحة تالحظوا أن لذا يمكنكم . المعلن عنهما  من العام والنصف االول أن . علما  أننا قد تعافينا من هذه الشر

يز  كةت شر بيانا ر ي الرب  ع الثالث. قد استكملت لصفقة األن  لم يتم ادراجها بعد مع بياناتنا مينر
ي و فر

واقع فر
ي  األمر، حت  االستثمار األول

يز الذي قمنا به فر ر ي مليون دينار ك 44بحوالي  مينر  القسم ضمننف صمهو ويت 
ي 
ابتداءا ادراج البيانات سنعمل عىل ، اآلن الصفقةالستكمال  ا  نظر و . االستثمارات بحصص أقليةقطاع  – الثانر
كاتنا )ضمن القطاع األول  ا  فصاعدالرب  ع الثالث  من ونالخاضعة للسيطرة(شر بيانات انعكاس  عندها  ، وسن 

كة المجمعة كات الخاضعة  أرقامهو األبرز هنا  األمر . لذلك، فإن الشر ي قد للسيطرة الشر تعافت إل  الت 
ائب  ه، وتجاوزتكوفيد  مستوى ما قبل قليلا من حيث اليرادات ومن حيث األرباح قبل الفوائد والضر

كا  أيضو . EBITDA واالطفاء واالستهالك ي ، حاولنا تقسيم مركز م، لتذكن 
 القطاعاتالدين حسب صافر

كةنظرة  ملعطائك ي المستقبل. ها وكيفية تقييم أوضح للشر
بذلنا  ، فقد لنقد قابل لالستبدالألن ا ا  نظر و فر

ي ذلك. وكما ترون،  حديد لتا قصارى جهدن
ي ديون بقيمة فر

ي  149النصف األول، لدينا صافر مليون دينار كويت 
ي إطار 

كاتفر ي  317لي وحوا للسيطرةالخاضعة  الشر
ي فر ي مليون دينار كويت 

ت االستثماراوهو  القطاع الثانر
 بحصص أقلية. 

 
ي 

كات القطاعفر ي  شر
، مدرجة وغن  مدرجةاستثمارات نصنفها فإننا ، بحصص أقلية االستثمارات –الثانر

ي تبلغ  NRECحصة ، DSVأكنى حصة هنا هي حصة  رؤية ميمكنك وهي استثمار أقلية،  GWC، %20الت 
Hyliion  وSwvl  ي هما االستثماران ي المجال التكنولوجى

ي الواليات المتحدة. ثم عىل الجانب فر
المدرجان فر

ي 
عىل أنه دين قابل  ا  لدينا هو ريم مول، المصنف حالي المدرجة، أكنى استثمار غن  االستثمارات ال األيمن فر

ي قيمة هذا القطاع حوالي تبلغ للتحويل. 
ي  1.1صافر مقارنة . وقد انخفضت هذه القيمة مليار دينار كويت 

ي أو نحو ذلك،  خاللجزئيا  تعافر الذي قد  DSVأسهم سعر بسبب انخفاض ذلك يونيو و  بشهر 
الشهر الماضر

ي  ا  تؤدي أداءا جيد DSVوكان هناك انتعاش جيد للغاية. ما زلنا نعتقد أن 
للغاية وستتفوق عىل السوق فر

نا الرئيسي عىل  ر كاتالمستقبل المنظور. ومع ذلك، كما ذكرت، ينصب تركن   ا  بدءو . للسيطرةالخاضعة  الشر
يز  من الرب  ع الثالث، سوف تنتقل ر ي دمج أرقام و . هذا القطاعإل  مينر

يز سنبدأ فر ر ي  مينر . ربما مع أرقام أجيليت 
ي ا

ر الثالث والرابع بسبب الدمجسيكون هناك بعض الضوضاء فر ر فقط لألرقام لربعي   . ولكن لهذين الربعي 
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يز وسنشهد ، 2023من عام  ا  نأمل اعتبار  ر  سيكون هناك صورة أوضح حيث سينعكس أداء السنة الكامل لمينر

ي نتائج ا  كبن    ا  تحسن
كاتنا التشغيل من  فر  . للسيطرةالخاضعة  شر

  
من خالل  بعض استثماراتنا داء أادراج  لتذكن  فقط، تمالمحاسبية لقطاع االستثمار، لوفيما يخص الطريقة 

ي ن ، حيث أمن حقوق الملكيةتم تصنيفه ض والبعض اآلخر األرباح والخسائر 
 سعر األسهم أي تغين  فر

ي الغالبحقوق الملكيةينعكس ضمن ارات المدرجة، لالستثم
ي  DSVأسهم ، فر

. وكما ترون هناك انخفاض فر
ي  5.5 ارباح قطاع االستثمار بمبلغ ي هذا  يرجعو  مليون دينار كويت 

سعر سهم  إل االنخفاض بشكل أساسي فر
Hyliion  و Swvl   يحة وإننا السهم من خالل الرب  ح والخسارة. داء أالذي تم التعامل مع تغين ي هذه الشر

فر
ر لنوضح رباح والخسائر نحاول فصل األ ر القطاعيي  ي المرب  ع األخن  كل قطاعأداء  بي 

. ثم نقوم بتوحيد ذلك فر
كات الخاضعة  . وكما ترون، نمت عائدات الشر ر ي النصف األول بنحو  للسيطرةعىل اليمي 

ي  %،23فر
صافر

ائب والهالك  ،%19اليرادات بنسبة  واألرباح قبل  ،%19بنسبة  EBITDAواألرباح قبل الفوائد والضر
ائب  لفة قليلا إذا قمتم وستكون البيانات مخت . عىل أساس سنوي ا  % تقريب25بنسبة  EBITالفوائد والضر

ت المختلفة فهم الديناميكيالنمكنكم من االستثمار. لكن مرة أخرى، نحاول فصل األشياء قطاع  أداء بدمج
كات المختلفة والدوافع المختلفة لألرقام كة وقياس أدائها. عليه، و  .للشر  لديكم رؤية أفضل لتقييم الشر

 
ي يونيو أداء ننتقل اآلن إل  

، األشهر الثالثة المنتهية فر ي
%، 23زادت اليرادات بنسبة فقد . 2022 الرب  ع الثانر

، بالطبع م ا  وهو ما يعد تسارع ي
، و قارنة بالعام الماضر أعىل من الرب  ع األول  ا  أيض أنهما يمكنكم مالحظته أيضا 

ي اليرادات 2022من عام 
ي  ا  مع نمو اليرادات. الحق ا  % بما يتماسر تقريب22. وبلغ صافر

، هناك العرضفر
ائب واالستهالك توضح مصدر هذا النمو حسب الكيان صفحة . وبالنسبة لألرباح قبل الفوائد والضر

ورؤية أوضح عرض  م، لدينا بعض العنارص غن  المتكررة. لقد استبعدنا ذلك لنمنحكEBITDA واالطفاء
ائب و مشاهدة  م. ويمكنكواألداء المتكرر  لألرقام  واالطفاءاالستهالك ارتفاع األرباح قبل الفوائد والضر

EBITDA، ي الرب  ح بنسبة  %8.6بنسبة  السنة لرب  ع
هذه . باستثناء البنود غن  المتكررةهذا  %43.5وصافر

ي بياناتنا المالية المبلغ عنهرقام عن األ ةمختلف لذا فهي ، GILالعمليات الغن  مستمرة أداء األرقام ال تتضمن 
ا فر

ي  ا  ظهر انخفاضت الذي
ي بسبب ادراج بيانات العمليات  مقارنة بالعام الماضر

ي الرب  ع الثانر
من  الغن  مستمرة فر

بنحو  ا  فقد أظهرت ربحيتنا األساسية نمو ، ةغن  المتكرر البنود  مذلك واستبعدت مإذا استبعدت. 2021 العام
. % سنوي43.5  ا 

 
ي ناقشناها من قبل  م . باستثناء العنارص غن  المتكررة، يمكنكاألول شهر الستةألداء األ نفس الصورة هنا الت 

ائب و  رؤية عىل أساس  %37قد نمت بنسبة  EBITDA واالطفاءاالستهالك أن األرباح قبل الفوائد والضر
ي الرب  ح بنسبة 

 .باستثناء البنود غن  المتكررة يضا  أ عىل أساس سنوي، %150سنوي. وارتفع صافر
 

انية العمومية ر تخص من األصول  %55كما ترون عىل جانب األصول، ما يقرب من   ،باالنتقال إل المن 
ي الغالبأو قطاع االستثمار  للسيطرةغن  الخاضعة الكيانات 

 %45 أما   DSVاستثمار  . ومرة أخرى، هذا هو فر
ي الرب  ع الثالث،مرة أخر  العرضسيتغن  هذا و . من األصول فهو للكيانات الخاضعة للسيطرة

وبمجرد أن  ى فر
ي حساب

يزالمالي لداء األ  نبدأ فر ر أرقامنا. وسنحاول الحفاظ عىل هذه الصورة واضحة قدر  ها معودمج مينر
كة وكيف تتطور أصول من خالل فئات األصول المختلفة.  ها المكان حت  نتمكن من متابعة تطور الشر

ي الدين قد زاد قليلا إل رؤية  ميمكنكو 
. مرة  2.6من مرة  3.3أن صافر ي

 مقارنة بالنصف األول من العام الماضر
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ي الدين إل االستثمار مرة أخرى، 

ي صافر
ي قمنا بها تعود الزيادة فر حول النفقات  الحقة، صفحة. ولدينا ات الت 

 .لرأسماليةا
 
ي نقفقد حققنا فيما يتعلق بالتدفق النقدي، و 

، وهذا العام السابقأقل من من العمليات التشغيلية  د صافر
ي رأس المال العامل.  سببه

ات فر ي الغالب التغن 
ا  سلبيا  قدره  رؤية ميمكنكو فر ي  42تغن 

ي فر مليون دينار كويت 
ي من كوفيد  تأثن   ال هذا ويعود رأس المال العامل. 

كاتنا التعافر خاصة واستهالك رأس المال العامل عىل شر
ي 

ي  ا  الحق ميمكنكحيث ، ن استار و ترايسفر
ي  رؤيةهذا العرض  فر

كذلك كان   . ن اسو  ترايستار نمو اليرادات فر
ي هناك زيادة 
ي االستثمار،  فر

ة  تحيث بلغصافر ي  68قيمة االستثمارات هذه الفن  تشمل  ،مليون دينار كويت 
ي تم دفعها مقابلمليون دينار كو  44 ي  %19الحصة األول  يت 

يناها فر ي اشن  يز الت  ر ي  مينر
ي صافر

وبالتالي الزيادة فر
ي قدره  ي نتيجة مليو  61مبلغ االستثمار. وبناءا عىل ذلك، كان لدينا تدفق نقدي حر سلتى ن دينار كويت 

ي رأس المال العامل، ثم أيضاالستثم بسبب من األنشطة التشغيليةالنخفاض السيولة النقدية 
ي  ا  ار فر

زيادة فر
ي االستثمار 

يز بسبب صفقة  صافر ر .  مينر  بشكل أساسي
  

ر  خصيصؤية تطور رأس المال وكيف تم تعىل الجانب األيمن، يمكنكم ر   ةالخاضعالكيانات رأس المال بي 
مليون  87 قمنا بإنفاق األول أنه خالل األشهر الستةرؤية  مويمكنك ،للسيطرة ةغن  الخاضعالو للسيطرة 

ي  ي  44 ا  نصفها تقريبدينار كويت 
كةمليون دينار خاص باالستثمار األول فر يز  شر ر  . مينر

 
ي تعرض الكيانات الخاضعة  صفحةالتالية، ال صفحةباالنتقال إل ال بعد  ا  نمو اليرادات عامو  للسيطرةالت 
ي هناك   ن اسو  ترايست ار عام. كما ترون

ة فر . ، وبالتالي استهالك رأس المال العاملحجم االعمالزيادة كبن 
ي و  %40أعىل بنسبة  ن اس

ي للمجمعات اللوجستيةأل . وبالنسبة %24حوالي  ترايست ار من العام الماضر ، جيليت 
ائب واالستهالك  ي اليرادات واألرباح قبل الفوائد والضر

ر فر ي تعد واحدة من أكنى المساهمي   واالطفاءالت 
EBTDA ، تجاوزنا تعويض أمغرة. لذا، فنحن أرض  إل خسارة ا  فقط ويرجع ذلك أساس %2بنسبة نمت

 .من ذلك . لذلك، باستثناء أمغرة، كان معدل النمو أعىل بكثن  بكثن  وننمو خسارة أمغرة 
 

 .أعتقد أن هذا يختتم العرض التقديمي القصن  وسأكون أكنر من سعيد لإلجابة عىل األسئلة

 
ي مرب  ع دردشة  المشغل 

نت وكتابة سؤالكم فر ي طرح سؤال، فالرجاء االنضمام عنى النن 
شكرا لك. إذا كنتم ترغبون فر

ي الزاوية العلوية اليمتر من شاشاتكم. 
 األسئلة واألجوبة فر

 
وطهل يمكنك التحدث عن  فيشال   التدقيق؟  شر

 

ي الواقع، يعد هذا  ايهاب 
ي  تحفظفر ي نزاع مع  إيجانى

كة قد دخلت فر . الدارة العامة للجمارك الكويتيةحيث كانت الشر
ي بحوالي 

ي نهان 
اع، حصلنا عىل حكم قضان  ر . وترى الدارة أنملي 58ونتيجة لهذا النر ي ه من ون دينار كويت 

ي الوقت الحالي األاالفضل عدم ادراج ذلك ضمن 
بشأن  إدارة الجماركتجري مناقشات مع  ، نظرا  ألنهرباح فر

ي حت  نتوصل إل نتيجة رب  ح نظهر هذا المبلغ كالتسوية المحتملة. بالطبع، لم 
ي الرب  ع الثانر

، للمحادثاتفر
أن المكسب أو  سجلون المبلغأن نحصل عىل أم ال. ومن هنا رأى المدقق أننا إما  يةسواء كان لدينا تسو و 

ي الوقت الحالي  ،تحفظ يتم وضع
نا التحفظ فر ي أن يكون وهذا ال  . ونحن اخن 

ي عىل له ينبعر  بياناتنا تأثن  سلتى
ي واقع األمر، إذا المالية

ي ربحنقمنا بتسجيله. فر
، مع تعديله ا  ا أعىل بكثن  بنفس المبلغ تقريب، فسيكون صافر

 إذن هذا هو السؤال األول. لألقلية. 
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 ما هو سبب زيادة الدين؟  فيشال

 

ت إل ذلك أثناء العرضأعتق ايهاب ي أشر يز كانت و ، كان لدينا العديد من االستثمارات. د أنتر ر منه. يمكنك ا  جزء مينر
ي رأس المال العامل، وهذا جزء آخر منه.  40أننا استهلكنا حوالي يضا  أأن ترى 

ي فر  تموقد مليون دينار كويت 
ر وكل ذلك  دفع توزيعات األرباحيضا  أ ي تدفق نقدي حر سلإل أدى النقدية للمساهمي  تم أخذ توزيعات  . تى

ولدينا اآلن  تمويل ديوننا  ، قمنا بإعادةسابقا  أفصحنا كما . ولكن  االئتمانية من التسهيالت ا  األرباح أيض
، ونعمل بنشاط عىل خفض هذا الدين ليس فقط ألننا نعتقد أنه من الحكمة أن يكون تسهيالت طويلة األمد 

ي قد تنشأ. لذلك، نحن  لدينا مستوى أقل من الديون ولكن نريد أن نتمتع بالمرونة للتعامل مع الفرص الت 
متعددة للقيام بذلك، وهو بالتأكيد أحد  أصعدةى الدين. نحن نعمل عىل مستو  نعمل بنشاط عىل خفض

 األولويات الرئيسية لإلدارة. 

 
ي احتياطي اعادة تقييم االستثمارات؟ فيشال

 ما هو سبب االنخفاض فن
  

ي حقوق الملك ايهاب 
ت إل التخفيض فر ي قيمة أسهم دراجية، فإننا نقوم بشكل أساسي بإإذا أشر

 DSV أي تغين  فر

ي حقوق الملكية، وليس من خالل األرباح والخسائر. لذلك، إذا انخفض 
من خالل احتياطي إعادة التقييم فر

ي احتياطي إعادة التقييم. وإذا ارتفع سعر السهم، فإننا  DSVسعر سهم
ي القيمة فر

، فسنأخذ هذا االنخفاض فر
نا هذه المعالجة ألن حصةنتعامل معه بنفس الطريقة ونتعامل معه من خالل حقوق الملكية. وق  د اخن 

DSV ة جد ات  ا  وهي أيض ا  كبن  كة عامة مدرجة وتخضع لتغن  ي سعر السهم شر
ت السوق. نتيجة لتقلبافر

نا هذا  للتخلص من الضوضاء عىل األرباح والخسائر قدر المكان، ولكن المعالجة المحاسبية لذلك، اخن 
ي 

ي نهاية رب  ع DSV انخفض سعر سهم . وكما قلت،حقوق الملكيةهذه الضوضاء تنعكس فر
 بشكل كبن  فر

ي الرب  ع القاد ا  تقريب %20تعافر بنسبة  أنهيمكنك أن ترى ، واآلن السنة
. لذلك نأمل فر ر ، أن ممنذ ذلك الحي 

ايد ويتعافر  ر ي السعر وتقلب  . ترى أن احتياطي إعادة التقييم ين 
، بضف النظر عن التغن  فر ولكن بشكل أساسي

 .عمل بشكل جيد للغايةت DSV أن سوق األسهم، نعتقد 
 

ي قدرتهم عىل التنفيذ وأعتقد أن 
نحن نتابع نتائجهم باهتمام ونتابع أرقامهم. وأعتقد أن لدينا كل الثقة فر

سعر السهم يجب أن يعكس هذه القدرة، كما تعلمون، عندما يستقر السوق، لكن ليس لدينا قلق بشأن 
، وكذلك  ايد. لقد زادوا من التوجيه عىل المدى القصن  ر . الطويلالمتوسط عىل المدى أدائهم. الربحية تن 

ر عىل   ا  بهذا االستثمار ونحن عىل ثقة تامة بأنه سيحقق أرباح ا  لذلك، نحن سعداء جد ة للمساهمي  كبن 
 المدى القصن  والمتوسط. 

 
نت؟  فيشال  هل سيتاح هذا العرض التقديمي عىل االنت 

 
ي للبورصة.  موقعنا وعىل نعم، سوف يتاح هذا العرض التقديمي عىل ايهاب

ونر  الموقع االلكن 

 
اء األسهم يجيلأ، ما المقدار المتوقع أن تحصل عليه DSVفيما يتعلق ب   يوسف ي من حيث مبيعات إعادة شر ت 

 ؟السنوية DSV أرباحوتوزيعات 

 
بشكل كبن  ومن الصعب تقييم ذلك، لكننا نقدر أن حصتنا من الحصة التناسبية من إعادة  متقلبا  كان السهم  ايهاب

ي حدود 
اء االسهم فر سعر السهم وأين ولكن مرة أخرى، هذا يتأثر ب مليون دوالر أمريكي  200إل  150شر

اء السهم.  ي إعادة شر
 يكون وعندما نشارك فر
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ائب واالستهالك  يوسف  السنوية  EBITDA واالطفاءإىل أي مدى تتوقع أن تكون األرباح قبل الفوائد والضن

ي الدخل )أو 
يز ( بعد دمج EPSوصافن ن ي ذلك أرباح  ميتن

اء األسهم(؟ DSV)بما فن  وإعادة شر

 
. منذ أن قمنا ا  وضع خطة التنفيذ الخاصة بنا مع ال أستطيع الجابة عىل هذا السؤال اليوم. نحن بصدد  إيهاب 

ر معا   عىل ضم وتوحيد ، نحن نعمل بجد عىل التقييم و باستكمال الصفقة . وأعتقد أنه سيكون لدينا الكياني 
عندما . بنهاية الرب  ع الثالثىل إعطائك بعض الرشادات رؤية أفضل بكثن  حول ذلك، وسنكون قادرين ع

نا بعض األرقام لك حول معدل التشغيل واألرباح قبل الفوائد نأمل أن يكون لدي ،الرب  ع الثالث نتائجنعلن عن 
ائب واالستهالك  يز للمجموعة المدمجة بالضافة إل  EBITDA واالطفاءوالضر ر  بمفردها.  مينر

 
ي  رجات 

ي النمو فن
. كيف يجب أن نفكر فن ي للمجمعات اللوجستية شكرا عىل المؤتمر التحليىلي ي الكويت أجيليت 

فن
ي والمملكة العربية 

ي المساحة القابلة للتأجت  فن
السعودية؟ ما المبلغ الذي تتوقع إضافته من حيث صافن

 ؟2023و  2022عامي 

 
ي المملكة العربية السعودية  ونحن ،بالنسبة لنا  جيدا   ا  العربية السعودية كانت استثمار  المملكة ايهاب 

استثمرنا فر
ة طويلة من خالل ر عىل جانب ا  وبدأنا أيض GIL منذ فن  كن  ي السعودية عىل مدار  المخازن اللوجيستية الن 

فر
ي الرياضالسنوات الخمس الماضية. وبحلول نهاية هذا الع

 ا  ومؤجر  مكتمل النشاء ام، سيكون موقعنا فر
 850,000من  مرب  ع، عىل قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي  450,000بالكامل. وتبلغ مساحة التأجن  حوالي 

ي عمل اآلن ن من  مرب  ع. نحن
ي السعودية فر

ي للحصول عىل أرض فر إمكانات قوية نرى جدة والرياض، و مدينت 
ي المملكة العربية السعودية

 .للغاية فر
 

ي الكويتا ستتمثل
ي  لقوة الدافعة الرئيسية فر

وع فر ي S2مشر مليون من  مرب  ع  1,2بلغ مساحته حوالي ي، والت 
ي 

 عىل هذا الموقع ا  جد ا  قوي ا  طلب ا  أعمال البنية التحتية، ونرى أيضحاليا   تجريصباح األحمد. و مدينة فر
ي ال أرى أن ا  ت. لذلك أعتقد أننا متفائلون جدمراكز البياناالطلب عىل  خصوصا  و  ي ، لكنتر هذا القطاع "أجيليت 

. إنه ا  من رقم واحد سنوي ا  رقم مزدوج. أعتقد أنه سيكون نمو نمو ب، سيبشكل عام للمجمعات اللوجيستية"،
ر األصول واستثمارها داخل   . ALPمستقر للغاية وثابت للغاية ونحن نواصل البحث عن طرق لتحسي 

 
 ؟PCOهل يمكنك توضيح القضية القانونية لعقد  جالل 

 
ة جدPCOالقضية القانونية لعقد  ايهاب  لحجم  ا  ظلت عالقة لبعض الوقت. لذا، نظر  ا  ، إنها قضية قانونية صغن 

. ال أتوقع أي غن  مادية، PCOن حيث األصول والربحية والتدفق النقدي، فإن القضية القانونية األعمال م
 نتيجة لهذه القضية.  ا  أو سلبي ا  أثن  مالي كبن  سواء كان إيجابيت

 
كة تكشف عن مساهمة اإليرادات من الكيانات الفردية ) ا  شكر  جوثام ، ن اسلك. أود أن أعرف ما إذا كانت الشر

GCS  ،Shipa ،ها ي قطاع األعمال الخاضع وغت 
 ؟للسيطرة( فن

 
كةاألرقام حسب  عرضال نقوم ب ا  حالي ايهاب . نظهر فقط معدالت النمو. لكننا ال نقسمها حسب مجموعة الشر

كة لكل همةاألعمال ومقدار المسا ذلك. سنحاول القيام بذلك عىل األقل ل  سنقوم ب، ا  . لذا، ربما الحقشر
يز  ر ي المستقبل القريب. ملحجمه ا  نظر و"ناس"  مينر

ى، إذا كان بإمكاننا إضافة المزيد فر ، ثم سنر ر  ا مجتمعي 
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ي أج ايهاب  ي  ا  بت عىل معظم األسئلة. لست متأكدأعتقد أنتر  أعتقد أن مما إذا كانت هناك أي أسئلة أخرى، لكنتر

ء. شكر  ي
 لكم.  ا  هذا كل سر
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Forward-Looking Statements 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.



3

Agenda

2

3

4

Company Overview

1 Menzies Acquisition

Group Financial Performance

Q&A



4

Menzies Acquisition
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Menzies acquisition accelerates growth: the combination of 
Menzies and NAS creates a world leader in aviation services

• Strong, global brand

• Operational excellence

• Leadership in large global 
markets

• Sustainability focus

• Dynamic management culture

• Strong financial performance

• Leadership in fast-growing 
emerging markets

• Resources to accelerate growth

• Scale and resources to grow

• #1 by number of markets served, #2 
by airports served, #3 in revenue* 

• Truly global footprint: presence in 58 
countries and 254 airports

• 96 warehouses and depots, 2 million 
Air cargo tonnes per year, 2.5 million 
fueling turns per year and  600K of 
aircraft turns per year

• 35,000 employees

• Industry leader in talent and 
technology

• World-class operating standards in 
more airports

• Sustainable and resilient

GROWING TOGETHER

+

* Based on 2019 (pre covid) reported revenue
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Menzies Acquisition
The Combined company will operate as Menzies Aviation and will be the world’s largest 
provider of air cargo, fuel and ground services 

Industry and 
Market Outlook

• The global airport ground handling and cargo handling services market are poised to improve yields and are 
expected to grow at a high single digit CAGR for the coming 5 years.  This is largely driven by an increase in 
passengers traffic and aircraft movement, and the new construction and expansion of airports to handle this 
increased capacity

Attractiveness

• Menzies has global scale and diversified offering & geographies

• It offers a complimentary set of geographies to our existing portfolio of ground handling businesses

• It has a strong management team and is an asset light business

• It is supported by excellent governance structure, IT setup and reporting systems

Acquisition Price • The total Equity value is £[571] million on a fully diluted basis and an Enterprise Value of £[763] million

Value creation

• Menzies and NAS combination a stronger portfolio with potential for synergy extraction

• The combined company creates a business leader in aviation services with scale and global reach

• It is now ranked #1 by number of markets served, #2 by airports served, #3 in revenue

• It benefits from a high exposure on to emerging markets with strong dynamics and higher than average 
margins by leveraging NAS presence and Agility’s expertise in those markets

Strategic 
perspective

• It creates a serious contender in the ground handling industry to position itself as a global leader

• The combined company creates a strong growth platform for M&A
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Group Financial Performance 
Financial Highlights Q2 and 1H 2022
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Agility today: a portfolio of controlled businesses and Investments 

Others

Listed Non-Listed

Agility is executing a growth strategy for its controlled business, and value-investing in 
established sectors 

Controlled Businesses Investments (minority stake)

Segment 1 Segment 2

Mln KD 2019 2020 2021 1H 2022

Gross Revenue 455 398 486 271

EBITDA 135 93 125 76

EBITDA margin 30% 23% 26% 28%

ND* 74 101 80 149

Lease Obligations 79 98 103 98

Value of
Quoted Investments (1H 2022)

Value of
Unquoted Investments (1H 2021)

Total

KD 989 Mln KD 380 Mln KD 1.4 Bln

Debt Debt Debt

KD 168 Mln KD 149 Mln KD 317 Mln

* ND doesn’t include lease obligations
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Our P/L reflects mainly the results of our controlled businesses plus share of profits, price 
movement and dividends from the investment segment 

Agility Reported Income Statement - YTD

AGILITY Controlled Investments Consolidated 

Variance vs LY Variance vs LY Variance vs LY

KWD '000 Jun-22 A Jun-21 A KD % Jun-22 A Jun-21 A KD % Jun-22 A Jun-21 A KD %

Revenues 270,535 220,174 50,360 23% - - - 270,535 220,174 50,360 23%

Net Revenues 139,189 117,222 21,967 19% - -
-

139,189 117,222 21,967 19%

EBITDA 76,394 64,381 12,013 19% (5,473) (6,033) 560 -9% 70,922 58,349 12,573 22%

EBIT 57,769 46,130 11,639 25% (5,473) (6,033) 560 -9% 52,297 40,097 12,199 30%
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Agility Income Statement from Continuing Operations - QTD

(KD Mln) 

Revenue Net Revenue

EBITDA Net Profit

Margin
31.3%

Margin
30.5%

59.0

72.0

Q2 2021 Q2 2022

+22.1%

Margin
52.6%

Margin
52.0%

112.2

138.4

Q2 2021 Q2 2022

+23.4%

15.7 16.1

Q2 2021 Q2 2022

10.5 15.1 +2.0%

+43.5%

Reported

Non-recurring items

38.6 37.0

Q2 2021 Q2 2022

36.033.1 -4.1%

+8.6%

Margin
34.4%

Margin
26.7%

Non-recurring items

Reported

Our portfolio of businesses performed well across the board
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Agility Income Statement from Continuing Operations -YTD

(KD Mln) 

Revenue Net Revenue

EBITDA Net Profit

Margin
31.3%

Margin
30.5%

Margin
26.2%

117.2

139.2

1H 2021 1H 2022

+18.7%

Margin
53.2%

Margin
51.4%

220.2

270.5

1H 2021 1H 2022

+22.9%

Margin
26.5%

16.8

28.8

1H 2021 1H 2022

12.9

31.9

+71.5%

+147.8%

58.3
70.9

1H 2021

74.2

1H 2022

54.2

+21.5%

+36.7%
Reported

Non-recurring items

Reported

Non-Recurring items

Our controlled businesses reported y-o-y growth and we expect continued growth in our operations in 2022

Margin
26.5%

Margin
26.2%
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37.6%
54.7%

2,472

45.3%

12.0%

50.4%

Assets

14.5%

24.0%

61.5%

2,472 2,472

Current Liabilities

Non current 
liabilities

Controlled 

Investments

DSV investment represents the major asset in non-controlled segment 

Balance Sheet (KD Mln)

Balance sheet 1H 2022 1H 2021 Variance %

Current assets 297.1 1,123.1 -826 -74%

Non-Current assets 2,175.1 1,238.8 936.3 75.6%

Total assets 2,472.3 2,361.9 110.4 5%

Current liabilities 357.8 671.6 -313.8 -47%

Non-current liabilities 594.4 471.8 122.6 26%

Total liabilities 952.3 1,143.5 -191.2 -17%

Equity attributable to equity holders of 
the Parent Company

1,478.9 1,170.5 308.3 26%

Key Financial Metrics

Net Debt* 465.7 299.9

Net Debt* / EBITDA** 3.3X 2.6X

Current Assets 

Financial assets at 
fair value  through 

other 
comprehensive 

Income

Non- Current Assets 

Total Equity

Assets Equity&Liabilities 

*Net Debt doesn’t include lease obligations
**EBITDA annualized
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Cash Flow Statement 1H 2022 1H 2021 Variance %

Cash from Operating activities before 
changes in working capital 

71.8 65.6 6.2 9%

Changes in working capital -42.1 -5.0 -37.1 749%

Other Items -4.1 -2.6 -1.5 56%

Net Cash flow from operating 
activities

25.7 58.1 -32.4 -56%

CAPEX -19.1 -28.2 9.1 -32%

Net Investments -68.3 -32.9 -35.3 107%

Capex + Investments -87.4 -61.2 -26.2 43%

Free Cash Flow -61.7 -3.1 -58.6 1879%

Conversion ratio (OCF/EBITDA) 36.2% 99.5%

CAPEX as % of Revenue 7.1% 12.8%

Agility has a healthy cash flow generation and will continue to reinvest in its businesses

Cash Flow Statement for Continuing Operations (In KD Millions)

Financial Metrics

Capex and Investment Allocation

49.9% 49.5%

64.0%

21.9%

50.1% 50.5%

36.0%

78.1%

87

2021

139

2019

130

2020 1H 2022*

101

Investments

Controlled

*1H 2022 includes KD 44 million for 19% in Menzies 
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Industry Subsidiary Ownership Q2 2022 Performance Revenue growth
Q2 2022 vs Q2 2021

Industrial 
Real estate

(100%)

• ALP is optimizing its existing land bank and adding to its supply of available land to meet customer 
demand.

• Operations in Kuwait, Saudi Arabia and Africa have performed well, and ALP is looking at new markets 
for additional growth. 

2%

Supply Chain 
Solutions

(61%)
• The increase was driven by higher trade volumes and company growth initiatives. 

• GCS is pursuing opportunities to sustain future growth and diversify its sources of income.
10.5%

Supply Chain 
Solutions

(65%) • Performance is by strong performance of Maritime sector and Turnkey Fuel business. 23.8%

Airport 
Services

(100% )

• The increase reflects the broad recovery in commercial aviation as flights, passengers and cargo 
volumes grew.

• NAS created significant value from operations in some of its newer markets. 
• On August 4, Agility finalized its acquisition of UK-based John Menzies PLC and will combine Menzies 

with its NAS business to create a world leader in aviation services, operating in 58 countries. Menzies’ 
financial performance will be consolidated with Agility’s group financials starting from the acquisition 
date. The enterprise value of the acquisition was £763 million.

40.1%

Commercial 
real estate

(94%)

• The increase was driven by a rebound in airport-related services and parking, following the phased 
reopening of Kuwait International Airport  and relaxation of COVID requirements. 

• UPAC expects a gradual increase in airport traffic in 2022 and beyond.
• Construction for Reem mall is almost complete and expected to open in 2022. 
• Carrefour, the anchor tenant, recently opened its doors at Reem mall.

35.7%

Focus on the intrinsic value of the business generating longer term growth in earnings to the group

Agility’s controlled businesses 
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Q&A Session


