


 

 
 
 

 

ي للمخازن العمومية  
كة أجيليت   شر

ي حول
ن الهاتفن  مؤتمر المحللي 

   2022عام من  لثثاالرب  ع ال نتائج 

 

 
   2022 نوفمب   20ألحد ا 

 

ي  يرج  ال 
ر الهاتفر ي طالع عىل محضر مؤتمر المحللي 

كة أجيليت  ي تمام الساعة    2022 نوفمب   17 الخميس، الذي عقد يوم  لشر
ر
بتوقيت    الظهر   بعد   2:00ف

 . 2022من عام   لثلثا ا  للرب  عداء المالي الكويت، لمناقشة األ 

 
 : ي
كة أجيليت   الحضور من شر

 المدير المالي للمجموعة  -إيهاب عزيز 

 إدارة عالقات المستثمرين أول مدير  -سوريانا برجاس 

ي   ر  المستثمرين إدارة عالقات محلل أول  –أوراد العبر

 

 

كة أرقام كابيتال:   الحضور من شر

 و ب ا سيدارث س

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

، وأشكركم عىل انضمامكم إلينا اليوم. أنا سيدهارث سابو وبالنيابة عن أرقام  سيدهارث   ، مساء الخب  ي
ي وسادت 

سيدات 

ي البث  
نت  المباش  التحليىلي  كابيتال، أود أن أرحب بكم فر ي   لنتائج  عب  شبكة النب 

كة أجيليت   المالية  ش 

الثا اليوم2022  من عام  لثللرب  ع  ي وفريق   . معي هنا 
أجيليت  كة  المالي لش  المدير  إيهاب عزيز،  السيد 

، سأقوم اآلن بتحويل   . بدون مزيد من التأخب  ي
ي أجيليت 

أوراد من فريق  إل    االتصالعالقات المستثمرين فر

ي  عالقات المستثمرين
كة فر ي  ش 

 .أجيليت 

 

 شكر  أوراد 
 
  ومرحبلك سيدهارث. مساء الخب     ا

 
ي بالجميع  ا

نتمباش  عالتحليىلي الالبث    فر  لنتائج   ب  شبكة النب 

ي 
أجيليت  كة  الثالل  المالية  ش  عام    لثرب  ع  المالي 2022من  المدير  عزيز،  إيهاب  السيد  اليوم،  معنا   .

كة  للمجموعة الذي سيقدم لكم األداء المالي والتشغيىلي   ي لش 
ي حدثت   أجيليت 

والتطورات الرئيسية الت 

كما    . التقديمي  . سنكون أكبر من سعداء لإلجابة عىل أسئلتكم بعد العرضالسنةالثالث من رب  ع الخالل 

ي المرب  ع    م كتابة سؤالك ، برجاء  اتكمدردشة عىل شاشالمرب  ع    لمن خالكافة اسئلتكم  لف   نتس
وسنقوم  فر

ي نهاية الجلسة.  الرد عليهب
 فر

ي الموجود إخالء المسؤولية إشعار إل أوجه عنايتكم قبل أن نبدأ، أود أن 
الصفحة. حيث أن هذا هذه فر

قوم  ، وبعد ذلك سأللحظات  طالع عليهال نرجو    ، لذا قد يحتوي عىل بيانات تطلعية  التقديمي   العرض

  بتحويل االتصال
 
 م.  إيهاب معكم. لك إل إيهاب. شكرا

 

ألعمال، ثم ننتقل إل نظرة لبيانات امساء الخب  وصباح الخب  للجميع. سنبدأ العرض التقديمي بتحديث   هابإي

كة   المجال لألسئلة واألجوبة. إيضاحات بشأن األرقام. وبعد ذلك، سنفتح    ها بعدمن  نقدم  عامة عىل الش 

 لذا نأمل أن يكون المؤتمر قصب  
 
  ا

ا
 . وفعال

ر للغاية خالل ال ة السابقة بلقد كنا مشغولي  كة بشكل و   إعادة تنظيم محفظة أعمالنا فب  ر الش  إعادة تركب 

. كما تعلمون، قمنا ببيع   كةأساسي مقابل  DSV نشاطنا للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة إل ش 

وقد تال ذلك  ،  بعد استبعاد أسهم الخزينة  DSV% من أسهم  8. 8اآلن حوالي    اصبحتوقد    %8الي  حو 

كة جون  إتمامنا لصفقة االستحواذ عىل ي تمت    ش 
ان، والت  يز لخدمات الطب  ر ي أغسطس  ميبر

من هذا  فر

 .العام

 

كتنا للخدمات اللوجستية العالمية المتكاملة   ي  إتمامنا لصفقة بيع ش 
تم خالل   DSVمقابل تملك أسهم فر

ي   2021  من العام  أغسطس شهر  
يز تم خالل شهر  ،  الماضر ر من العام الحالي أغسطس  وإتمامنا لصفقة ميبر

ر للغاية ب  وقد   ،2022  أوقات  إنها كانتوأعتقد    ،ذلككنا مشغولي 
 
ة للغصعبة و   ا اية. آمل أن كل الجهود مثب 

كة   ة نموهامن  جديد عىل مسار ستضع الش   .مسب 

 

يز نحن متحمسون للغاية بشأن ر ي  ميبر
كةوفرها لنا. إنها توالمكانيات الت   صلبة  ش 

 
ي صناعة مجزأة  جدا
فر

يز للغاية. تضم  ر ي  35,000اليوم حوالي  ميبر
 مطار  254موظف وتعمل فر

 
ي  ا
كة   58فر دولة. لذلك، فهي ش 

 عالمية ح
 
يمكننا    قا منصة  لنا  اليها وتوفر  يز  نقلل،  الضافة  ر التالي   ميبر المستوى   ر لنكون  و إل 

 
بال   ائدا

ي هذا المجال.  منافس
 أيضو فر

 
كة صفقة أخرى  تممنا أ، خالل هذا الرب  ع، ا ي  ترايستار تتعلق بش 

  الت 



 

 
 
 

 

ي ،  HG Storageمن    %51عىل   استحوذت
وع كانت   والت   مش 

 
ك  ا  مشب 

 
ر   ا   حيث    Glencoreو HNA بي 

يك  .  HNAاستحوذنا عىل حصة  لذلك، أصبحنا ش 
 
كة   %51بنسبة    ا ي    Glencoreمع ش 

هذا األصل.   فر

ي  قهذه الصف 
، تمنحنا سعة تخزين    215حوالي  تها  قيمبلغت  ة، الت  ي للوقود  مليون دوالر أمريكي

ة فر كبب 

كة    موقعمناطق جغرافية متعددة، مما يعزز     تجدر الشارة  و   . ترايستار ش 
 
الدين إل أننا أعدنا تمويل  ايضا

يز  االستحواذ عىل  بسبب ر ي هذا العرض التقديمي حول ملف التمويل الخاص    صفحةوهناك    ميبر
الحقة فر

 ع مهم نحتاج إل مناقشته وتناوله. بنا وكيف يبدو اليوم بعد الصفقة. أعتقد أنه موضو 

 

 إ
 
كةيتعلق    يما  فالرئيسية خالل ذلك الرب  ع.  ، هذه هي األحداث  ذا يز   بش  ر ستكون واحدة من فهي  ،  ميبر

كاتأكب    أن.  داخل مجموعتنا   الش  أعمال    وبما  ي هيكل 
ت  -  أجيليت  ر إل مجموع  نقسمي  -  علمونكما   تي 

كات يو   ،واالستثمارات  للسيطرة   ة خاضعال  الش  ر كات الخاضعة للسيطرة وستكون    ز ستكون ميبر ضمن الش 

كة    كب  األ   الش 
ا
مستقبل ب  فيها  ستساهم  ال %  40حوال  حيث  قبل األ  من  %35وب   يرادات  من    رباح 

والضر احتساب   و   ائبالفوائد  وذكرنا،  كما  .  طفاء ال واالستهالك  ناشيونال أعمال  مج  د ب  قمنا سبق 

ان   الطب  يز مع    ن اس  –لخدمات  ر نقول  و .  ميبر ي  مجموعةاآلن عندما  ر يتضمن ذلك  ز ميبر يز و   ن اس،  ر   ميبر

يز  جونوليس فقط   ر ي    ميبر
االنتهاء من عملية الدمج  بعد  فعليها من سوق المملكة المتحدة،    استحوذنا الت 

المدمجة،   كة  الش  عىل  ان  الطب  لخدمات  يز  ر ميبر اسم  ر  عمل  ت سو أطلقنا  كتي  عالمة  الش  يز تحت  ر   ميبر

ا الطب  وأصبح  نلخدمات  العالم  مستوى  ي    ن اس   تعىل 
فر عمليات  الغالب  اآلن  يز هي  ر ي    ميبر

ق فر الش 

 األوسط وأفريقيا لغرض التكامل. 

 

يز ما هي قيمة   ر    ميبر
ا
 جيدة جد  بالنسبة لنا؟ هي بالتأكيد توفر أصول

 
اتيجية،   ا من الناحية المالية واالسب 

ي هذا المجال. وهذه    نمو ة  ولكن األهم من ذلك أنها تمنحنا منصة لمواصل
مجزأة    الصناعةاألعمال فر

 تمام
 
عمليات   ا وحت   الحجم  ومتوسطة  ة  صغب  كات  ش  عىل  واالستحواذ  للتوسع  مجال كبب   وهناك 

ة ض أن  وذلك    ،اندماج واستحواذ كبب  ي السنوات الثالث إل الخمس المقبلة.  ي من المفب 
خلق قيمة فر

  لذلك، نحن متفائلون جد
 
يز بشأنا ر ي يجب أن  ميبر

ومتفائلون بالمستقبل ومتفائلون بشأن القيمة الت 

 .يجلبها ذلك لمساهمينا

 

أخرى،   مرة  المالية،  المجموعة  إل   نظر و وباالنتقال 
 
حدثت    ا ي 

الت  ات  ،خالل  للتغيب  ر أصبحت   عامي 

ي  
كة    اليومأجيليت   تماممختلفة  ش 

 
    ا

 
ة    خاللو عما كانت عليه سابقا ة زمنية قصب 

 نظر   للغايةفب 
 
لحجم   ا

ي  
ات واألحداث الت  ي    -  كما تعلمونو   -  . نتيجة لذلك، تتغب  األرقام باستمرار شهدتها المعامالت والتغب 

فر

ات السابقة الخدمات اللوجستية العالمية الكيانات الخاضعة للسيطرة بدون  نعرض بيانات  ، كنا  الفب 

يز وبدون    المتكاملة ر يز أن استحوذنا عىلبعد  . واآلن  ميبر ر ي أغسطس ميبر
ر علينا  ،  فر شهري  نتائج    دراجإتعي 

ي هذا الرب  ع، وبعد ذلك سيكون لدينا األشهر الثالثة المتبقية من العام،  
ثم ندخل أغسطس وسبتمب  فر

  ، ي األرقامو ستكون سنة األساس مختلفة.  حيث  العام التالي
ات فر ولهذا السبب   ،هناك العديد من التغيب 

ي األرقام ال يمكننا  أوسع  منحكم رؤية  لنحاول تقسيم األرقام قدر المكان  
عن ذلك. لكن هناك ضوضاء فر

 .تجنبها



 

 
 
 

 

يز  جونإن اليرادات بدون  فبيانات الرب  ع الثالث،  بالنسبة إل   ر . وهذا مرة  %34زادت بنسبة    قد ،  ميبر

وس كورو دليل عىل مدى أخرى،  ي بعد فب 
ي نا استمرار التعافر

يز  معو بشكل جيد. مستمر  ، وهو تعافر ر ،  ميبر

ي اليرادات  كانت الزيادة  
ي اليرادات للرب  ع، فقد ارتفع بنسبة  و .  %106حوالي  فر

 % 11فيما يتعلق بصافر

يز  باستثناء ر يز ع مم  %126وحوالي    ميبر ر ائب واالستهالك    احتساب  نمت األرباح قبلوقد    . يبر الفوائد والضر

يز طفاء بدونال و  ر يز ومع للرب  ع %21بنسبة  ميبر ر ي الرب  ح  %57بلغت حوالي  ميبر
. مرة أخرى، ارتفع صافر

ي مع  %48و    %28بنسبة   ر  لذلك، أود أن أقول إنه كان ربعو  ز،ميبر
 
 جيد  ا

 
ي بيئة    ا

. بالغة الصعوبة للغاية فر

ة اليمكن التنبؤ بها  ننا نأمل أن نواصل التقدم والزخم  إ ات كبب  . لكن مرة أخرى، نحن نواجه تغب  ي اليجات 

ي السوق
ي أوقات صعبة بسبب    فر

أسعار الفائدة، والتضخم، والبيئة الجيوسياسية. لذلك، نحن نبحر فر

ي أعتقد أننا يجب أن نكون قادرين عىل اجتياز ذلك قدر المكان نظر 
 للغاية. لكنتر

 
لقاعدتنا القوية وأدائنا    ا

ي نمتلكهاال
 .قوي والكيانات القوية الت 

 

يتعلق  و  التسعةفيما   جدكانت قوية  ، مرة أخرى،  األول  باألشهر 
 
 عام  ا

 
المجاالت،   ا ي جميع 

بعد عام، فر

 المقاييس وعب  الكيانات المختلفة أيضبمختلف  و 
 
نسبة     وهي   %27ارتفعت اليرادات بنسبة    حيث.  ا

يز مع  وبلغت  للغاية    جيدة ر اليرادات  ارتفعتو   . % 53ال  حو   ميبر ي 
األرباح قبل   وارتفعت،  %16  صافر

و   احتساب واالستهالك  ائب  والضر يتطابق  %21طفاء  ال الفوائد  وذلك  حد  ،  الرب  ع داء  أمع    كبب  إل 

ي الرب  ح بنسبة  ،  ومن ثم  . الثالث
 أن  .  %57ارتفع صافر

 
بعمليات  الخاصة  تكاليف  التتضمن  األرقام  علما

   ، وهو ما نحن عليهبعد االستحواذ   االستحواذ. لذا مرة أخرى، بمجرد أن نستقر 
 
نأمل أن نكون  و ،  حاليا

 أكبر استقرار 
 
ي المستقبل  ا
ي األرباع المقبلة  ، فإنه وفر

كة، ونحن ببدأ  سن فر رؤية قوة الكسب الحقيقية للش 

 . بهذا الشأنمتفائلون 

 

ك   الصفحةهذه   كة وكيف يجب أن ينظر السوق إلكيف ننظر    ملتذكب  اليوم   مال يمكنك ألنه    ،يها إل الش 

كة كة من خالل هذه   إلقاء نظرة عىل قوة الرب  ح وربحية السهم للش  بشكل مجرد وتكوين الرأي حول الش 

 تم تصنيف جزء كبب  جدقد    هأن، وسبب ذلك  األرقام فقط
 
كتنا اليوم عىل أنه استثمارات، وهو   ا من ش 

. كان لدينا  ما ل ي
ي الماضر

، ولكن ليس بنفس األهمية، كما هو الحال  من االستثمارات  بعضالم يكن لدينا فر

 أن نقدم لكم تقسيمحاولنا  ،لذلك . DSV بعد صفقة
 
ر  ا كاتبي  ي أثرت عىل سيطرةالخاضعة لل الش 

، والت 

كة و  ر قوة أرباح الش   االستثمارات.  بي 

يتعلق   كاتوفيما  لل  بالش  أصبحت،  سيطرةالخاضعة  ي 
يز   والت  ر  اآلن جزء  ميبر

 
أرقام  نو   -  منها   ا أن  وضح 

 شهر   12هي أرقام    0212و    2020و    1920السنوات  
 
هو    2022  األرقام للعام الحالي   وأن  -  لكل منها   ا

ي الأننا  رؤية    م. ويمكنك تسعة أشهر فقط  أي  حت  اآلن،
 تقريبوصلنا    تسعة أشهر خالل فر

 
داء السنوي ل األ إ  ا

 لقد عدنا تقريب  . ة للسنوات السابق
 
الخدمات اللوجستية بيانات  باستثناء   بالطبعإل أرقام ما قبل كوفيد،    ا

ي  ال العالمية المتكاملة
ي هذه    ا لم يعد يتم البالغ عنهت 

 مأننا أحرزنا تقد رؤية    م. لذلك، يمكنك البياناتفر
 
 ا

 
 
ي فقط من 2019أرقام عام    2022  أرقام  تجاوز تللغاية، ونأمل أن    جيدا

يز  . وهذا ال يأت  ر ي من ميبر
، بل يأت 

ي تتعافر وتحقق نمو 
 جميع الكيانات الت 

 
 قوي  ا

 
   ا

 
االنتعاش بعد كوفيد يسب  بشكل ، حيث أن  بعد عام  عاما

ييكون قد انقضر عىل استحواذنا عىل سوف ، بحلول نهاية العام. جيد للغاية  ر  خمسة أشهر ز قرابة ميبر



 

 
 
 

 

 عىل كاملكون  يأخرى، لن  ومرة  
 
ها ممتدا ي نهاية   م. سنحاول أن نقدم لكالعام  تأثب 

بعض الرشادات فر

سب   تاالندماج    عملية التكامل بعد .  يضاحها إونحاول  عملية التكامل بعد الدمج   ننتهي منالعام بمجرد أن  

لحصول عىل ل  ل بعض الوقتإ  بحاجة   عىل ما يرام والفريق يعمل بشكل جيد للغاية. لكن أعتقد أننا 

 بما نستطيع  إبالغكموسنقوم ب ن اس  ألرقام المجمعة معوبخاصة ارؤية أفضل لألرقام  
 
 . قد نقوم أيضا

يز  مجموعة  بالبالغ عن ر ي ذلك ميبر
  ، ككيان منفصل ضمن تقارير القطاعات الخاصة بنا. لذلك  ن اس بما فر

 كوفيد  رؤية أفضل. لكن النقطة األساسية هنا هي أننا نتعافر من  منأمل بحلول نهاية العام أن يكون لديك 

أرقام تتجاوز  أن  يجب  العام،  نهاية  بحلول  أرقامنا  واالستهالك   وأن  ائب  والضر الفوائد  قبل  األرباح 

ائباألوكذلك    طفاءال و  ي سجلت عام رباح قبل الفوائد والضر
ي رؤية    مبالطبع، يمكنكو .  2019  الت 

أن صافر

ء ن، فلهذا الجزء بالنسبة  الدين قد زاد   ي
ي الدين هو س 

 داخليحتسبه  صافر
 
ولكن ،  القيام بتدقيقهلم يتم  و   ،ا

المخصصة    ذلك الديون  لمقدار  لدينا  تقدير  كاتنا أفضل  لل  لش  .  استثماراتنا مقابل    سيطرة الخاضعة 

رؤيةويمكنك ارتفع    م  قد  الدين  ي 
إل  أن صافر األول  المقام  ي 

فر يرجع  يز عىل    استحواذنا وهذا  ر ل إو   ميبر

ي تحدثنا عنها سابق HG Storageعىل استحواذ ترايستار 
 الت 

 
 . ا

 

، كانت ون. وكما تعلمDSVهو بالتأكيد  واالستثمار األكب     من ناحية االستثمارات، فإن العامل المهيمن

الفائدة   أسعار  ارتفاع  بسبب  تنخفض  أوكرانيا.  األسواق  ي 
فر الجيوسياسي  الوضع  وبسبب  والتضخم 

 أيض  DSV  سعر سهم  ونتيجة لذلك، تراجع
 
كذلك نعتقد أن هذا انخفاض مؤقت.    ونحن  ،مع السوق   ا

ر ) ،  أعىل بكثب    DSVل     الحقيقيةنعتقد أن القيمة  نحن    مغطاة جيد  DSVوأن وجهة نظر المحللي 
 
من   ا

ي الواقع أعىل 
 بكثب  مما هي عليه اليوم. قبل البنوك الدولية(، هي فر

 

 داخلي
 
ر للغاية. ونعتقد أنه بمجرد    حيث نرى،  لدينا وجهات نظرنا   ا أن األرقام واألداء حت  اآلن كانا قويي 

ات أسعار الفائدة ويستقر  ي النظر إل األرباح،  ، وبمجرد أن  أن يستوعب السوق تغب 
يبدأ المستثمرون فر

 يجب أن تتفوق نسبي DSV أعتقد أن
 
 أقرانها نظر عىل عىل السوق و  ا

 
  ا

 
 .ألدائها القوي جدا

 

ي 
معه.  DSV سعر سهم  قدراتهم عىل األداء والتنفيذ. لكن السوق انخفض وتراجع  ليس لدينا شك فر

ي  
ي حقوق الملكية، ألننا لم   DSV المعالجة المحاسبية ل   اعتمادنا  وأعتقد أن هذا هو السبب فر

كتغيب  فر

أن   ي 
 تقلب سعر السهم صعودينعكس  نرغب فر

 
   ا

 
بيان الدخلوهبوطا تبلغ  ، و  ضمن   القيمة كما ترون، 

القطاع  الية  الجم لدينا.   1.2حوالي  لهذا  تقدير  أفضل  هو  . هذا  ي
دينار كويت  استثمارات  فهناك    مليار 

تقيمها  ،  مدرجة ة.  وطريقة  المسع  و مباش  غب   االستثمارات  لقيمة  طرق بالنسبة  استخدام  نحاول  رة 

ية لهذه االستثمارات.  تها العادلةمختلفة للتوصل إل قيم .    1.2بلغ نحو  ت   القيمة الدفب  ي
مليار دينار كويت 

ي من الديون المخصصة لهذا القطاع،   283ومن ثم فإن تقديرنا هو أن هناك حوالي  
مليون دينار كويت 

ي قيمة األصول من هذا القطاع بحوالي 
ي  879وهذا يعطينا صافر

 .مليون دينار كويت 

 

 و ،  فيما يتعلق بالبيانات المالية حسب قطاع األعمالمرة أخرى،  
 
لجة المحاسبية لبعض  ألن المعا  نظرا

ر حول االستثمارات تخلق بعض الضوضاء   بيانات  األرباح والخسائر لدينا، فإننا نحاول تقسيم ذلك بي 



 

 
 
 

 

كات   ، مقابل الضوضاء والتقلبات لها للسيطرة، حت  تتمكن من رؤية قوة الكسب المتكررة    ةعالخاضالش 

ي تنشأ عن قطاع االستثمارات. ومن ثم فإن األرقام الموحد 
ة هي ما نبلغ عنه. وكما ترون، فإن األعمال الت 

ي الواقع أداءا أفضل بكثب  من قطاع االستثمار ألننا  
إعادة تقييم بعض  ب  قمنا الخاضعة للسيطرة تؤدي فر

ي االستثمار 
انيتنا العمومية و ات وتسجيل ذلك فر ر ي مب 

 .األرباح والخسائر بيان فر

 

الع العمومية.  انية  ر المب  إل  أخرى  ننتقل مرة  بروز واآلن  األكبر   نض 
 
ي حقوق    ا

االنخفاض فر بالتأكيد  هو 

 
 
   الملكية، ويمكنكم رؤية انخفاضا

 
ا ي  كبب 

ي المقام األول تأثب  االنخفاض فر
ي حقوق الملكية، وهذا فر

سعر   فر

الدنماركية وانخفضت   ،سببه عامالنالذي    DSV  سهم الكورونا  العملة ألنها كانت بعملة    إحداها هي 

. إذن، لدين، وعليه  قابل الدوالر م الكورونا الدنماركية  قيمة   ي
، جزء من ا انخفضت مقابل الدينار الكويت 

ء اآلخر الجدير بالذكر هو أنه إذا  والجزئية الثانية هي  ذلك يتعلق بالعملة،   ي
انخفاض سعر السهم. الش 

ي    منظرت
غب  خاضع للسيطرة، وثلثاها القطاع  الإل أصولنا اآلن، فإن ما يقرب من ثلث األصول موجود فر

ال كات  الش  ي 
وهذه  للسيطرةخاضعة  فر سهم  انخفاض    بسبب.  سعر  ي 

أيضDSVفر ولكن   ، 
 
بسبب   ا

يز االستحواذ عىل  ر ي القطاع الخاضع للسيطرة. ميبر
 ، مما زاد من أصولنا فر

 

ط الضوء عىل الدين ألن الدين زاد بشكل كبب  بسبب االستحواذ. لذلك، نحاول  أعتقد أنه من المهم تسلي

ي  
لدينا صافر األيمن. كان  الجانب  ي 

فر الديون. لذلك، تشاهدون  زيادة  لتوضيح سبب  ي التقسيمه 
دين فر

. يمكنكم رؤية أن غالبية الزيادة من    305بقيمة    2021  من عام  الرب  ع الثالث ي
  305مليون دينار كويت 

د إل  مليون  ي 
وأنتم   795ينار كويت  االستحواذ.  عمليات  إل  أساسي  بشكل  ترجع  ي 

دينار كويت  مليون 

يز تعلمون،   ر  HG Storageو  ،  ميبر
 
ي رأس   ، وكان لدينا أيضا

بعض النفقات الرأسمالية ثم بعض االستثمار فر

ي 
ي الغالب فر

ي استثمارات أخرى  57، ثم أنفقنا ترايستار  المال العامل، فر
ي فر
 .مليون دينار كويت 

 

  ، ي والعامل  ولكن يمكنكم رؤية أن الدافع الرئيشي
ي الدين هو عمليات االستحواذ الت 

ي صافر
األكب  للزيادة فر

ي عتمت عىل مدار ال 
 ش  شهر ثتر

 
. عىل الجانب 2021الماضية ألن هذا مقارنة بالرب  ع الثالث من عام    ا

األيش، كما قلت، قمنا بإعادة تمويل جميع ديوننا وأريد أن أوضح أن الصورة عىل الجانب األيش هي  

كة الش  مستوى  عىل  لدينا  ي 
الت  مستويات األم  الديون  عىل  أخرى  ديون  توجد  الديون.  غالبية  وهي   ،

كات كات التابعة وليس لها حق الرجوع محدد وهي ديون  التابعة    الش  كة تابعة وتتم إدارتها داخل الش  ة لش 

كة.   عىل الش 

 

كات التابعة. الدين الرئيشي   ي الغالب عىل مستوى الش 
نعم، نقوم بتوحيد إجمالي الديون، ولكن هذا فر

كة األمالذي لدينا هو عىل مستوى   ي   710، وهو  الش 
ثلث قيمة هذا  أن  رؤية    م. يمكنكمليون دينار كويت 

. وبالنظر أيضالدين هو   بالدوالر األمريكي
ر ي بيئة اليوم، والثلثي 

 باليورو مما يجذب سعر فائدة أقل فر
 
إل  ا

ي نمتلكها و 
ي تمثل  األصول الت 

ي من الدوالر   فهي   لدينا قوة الكسب  الت 
.  وعمالت أخرى مرتبطة بالدوالر   تأت 

 إذ
 
  ا

 
، فإن  ون، من حيث االستحقاق، قمنا بإعادة تمويل الدين بالكامل وكما تر لدينا ثلثان بالدوالر. وأيضا

م 
ّ
، عىل وجه التقريب: هو  ستحقاقات اال سل  الثلث سيكون مستحقكالتالي

 
ي عام   ا
ي 2025فر

 ، والثلث فر



 

 
 
 

 

   2027عام  
 
ي عام  تقريبا

 . لذلك، نحن مرتاحون تمام2028، والثلث فر
 
الديون اليوم، حفظة  لعنارص م  ا

ر جد  عىل الرغم من أننا لسنا مرتاحي 
 
ي    ا

لمستوى الدين بشكل عام، ونحن نعمل بالفعل عىل خفضه. لكتر

ي لدينا حت  اليوم
 .أعتقد أننا مرتاحون لملف الديون والعملة الت 

 

. لذإلغاء االتدفق النقدي صاخب للغاية بسبب عمليات االستحواذ وبسبب   ي
كما و ا،  لتوحيد العام الماضر

   هناك  ترون،
 
ا ي رأس المال العامل. كانت تلك حركة سلبية. هذا   60حوالي  بلغ    تغب  

ي فر
مليون دينار كويت 

ال ي بسبب 
المال    حيثكوفيد.  جائحة  من    تعافر رأس  ي 

صافر زاد  وبالتالي  اليرادات،  مستويات  ارتفعت 

 العامل. وأيض
 
ي    ا
ي رأس  ترايستار فر

ي صافر
ي تتطلب بعض االستثمار فر

، كان لديهم عدد من المشاري    ع الت 

. أعتقد أن هذا ما يستحق الذكر هنا. ربما يكون  بشكل جيد المال العامل ونعتقد أنه تحت السيطرة  

ي محاسبي
،الباف 

 
إلقاء   متصنيف األرقام بشكل مختلف ألسباب محاسبية. لكن بشكل عام، يمكنك  ويتم  ا

ر   ي عىل اليمي 
خالل  األكب  من استثماراتنا والنفقات الرأسمالية  أن الجزء  رؤية  و نظرة عىل الرسم البياتر

ي قطاع األعمال الخاضعة للسيطرة. كان   األشهر التسعة األول
 فر

 

ال  صفحةهذه   الكيانات  تعرض  داخل  شاملة  فقد   الكياناتمختلفة  ترون،  وكما  للسيطرة  الخاضعة 

 أظهرت جميع الكيانات نمو 
 
  ا

 
 عام جيدا

 
 نمو  ترايستار سجلت حيث ، تلو اآلخر  ا

 
  ا

ا
وبلغت   .%45بلغ  هائل

السنوينسبة   كة    النمو  يز لش  ر للغاية.  وهذا  %.  29  ميبر قوي  ي  يرادات  إنمو  نسبة    تبلغ نمو 
أجيليت 

 ة ناضج أعمال  ألنها   رقم مزدوجالنمو إل  هذا معدل وصول  ال نتوقعنحن % و 6 اللوجستيةللمجمعات 

 نتج كمتبشكل جيد و 
 
 كبب    ا

 
ي   ، مع العلم بأنمن التدفقات النقدية  ا

كت  ي للمجمعات اللوجستية   ش 
أجيليت 

ي 
نجهاوس سستمز هما فر بأرقام   يكون نموهما ن  أولذلك ال نتوقع  مرحلة متقدمة من النضح    وجلوبال كلب 

كات . ولكن هناك ةمزدوج  . أمعدل بخرى رئيسية تنمو أش   عىل بكثب 

 

الم االستثمارات  بجميع  قائمة  مجرد  المسعرة    سعرةهذه  لمعلوماتكو   ،لدينا وغب   كة     DSV. م هذا  ش 

ء هنا. أعتقد  ال نريد تكرار كل  وبالتالي  رؤية جميع المعلومات ذات الصلة،    ممدرجة ويمكنك  ي
  هذا ن  أس 

ء بخصوص هذا  ي
 .الموضوع  كل س 

 

 ربما يمكننا أن نختتم بعد ذلك. اآلن ثم األسئلة سوف أتلف  

 

مدير 

 الجلسة 

 

 لك سيد إيهاب 
 
 . شكرا

واأل  لألسئلة  الدردشة  مرب  ع  استخدام  يرج   اليوم،  ي طرح سؤال 
فر رغبتم  إذا   ، والموجود  جوبة  كتذكب 

 . باألعىل

 

. يبدو   إيهاب 
 
.  بإمكاننا    أنهليس لدينا العديد من االسئلة. واعتقد  أنه  حسنا  اختتام المؤتمر التحليىلي

 
   شكرا

ا
 جزيل

 لكم. 
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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.
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Agenda
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Company Overview
1 Business Update

Group Financial Performance
Q&A
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Focused on value investing and executing on our growth strategy for controlled businesses in established sectors 

Q3 Business Update

Key Events

Completed the acquisition of John Menzies in August for an 
equity value of £571 million.

The combined company will operate as Menzies Aviation 
and will be the world’s largest aviation services company by 
number of countries and second largest by number of 
airports served.

Menzies Aviation will provide air cargo services, fuel 
services and ground services at airports on six continents. 

The new company will have approximately 35,000 
employees and operations at 254 airports in 58 countries, 
handling 600k aircraft turns, 2 million tonnes of air cargo 
and 2.5 million fueling turns per year.

Tristar completed the 51% acquisition of HG Storage 
International Limited (“HGSI”).

HGSI is a joint venture between HNA and Glencore Group 
Funding Limited, a wholly owned subsidiary of Glencore Plc 
(“Glencore”)

Through this deal, Tristar will acquire a majority holding in a 
well-diversified portfolio of oil storage, distribution and 
retail assets owned by HGSI, comprising 8 operating assets 
across 4 key regions: Europe, the Americas, Middle East and 
Africa.

The transaction, valued at USD 215 million, will add in 
excess of 3 million cubic meters of fuel storage capacity to 
the Tristar portfolio and extend the company’s global 
presence to 29 countries across the globe.

Completed financing facility to fund future growth
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Transaction Completion

Completion

Platform
for growth

Accounting 
treatment

Finalized the acquisition of 100% of UK-based John Menzies PLC  on 4 August 2022 and combined the business with National Aviation 
Services (NAS). The combination will be operating as Menzies Aviation to create a world leader in aviation and unlock greater value 
together.

Menzies Aviation will now be part of Agility’s controlled businesses. 

This deal creates the largest owned and operated – “controlled” – business in Agility’s portfolio by revenue, headcount, and global 
presence.  On an annualized basis Menzies Aviation (the combined entity) is expected to contribute more than 40% of Agility’s revenues 
and more than 35% of EBITDA.

Create a business leader with scale and global reach to be a serious contender in the ground handling industry and position itself as a 
leading player globally.   

Menzies aviation is focused on creating value through driving cost and commercial synergies and by building a competitive advantage 
through its brand name service offerings and geographic presence.

Today's aviation platform gives Agility the ability to create a strong growth platform for bolt-on or sizeable M&A .  The Ground Handling 
sector is expected to witness a rebound in the medium to longer term.
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Group Financial Performance 
Financial Highlights Q3 and 9M 2022
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Agility Income Statement – Q3 2022      
(KD Mln) 

Revenue Net Revenue

EBITDA Net Profit

124.5

166.8

89.5

Q3 2021 Q3 2022

256.3

+34.0%

+105.9%

Healthy growth in organic and inorganic portfolio of businesses

John Menzies

29.1

35.2

10.6

Q3 2021 Q3 2022

45.8

+21.0%

+57.5%

John Menzies

8.5

10.8

1.7
12.6

Q3 2021 Q3 2022

+27.7%

+48.3%

Agility Excl. gain on disposal of discontinued ops

John Menzies

64.3

71.4

74.1

Q3 2021 Q3 2022

145.5

+11.0%

+126.2%

John Menzies
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Agility Income Statement – 9M 2022      
(KD Mln) 

Revenue Net Revenue

EBITDA Net Profit

344.7

437.3

89.5

9M 20229M 2021

526.9

+26.9%

+52.9%

Solid performance and growth YTD across all businesses

John Menzies

181.6

210.6

74.1

9M 2021 9M 2022

284.7

+16.0%

+56.8%

John Menzies

87.5

106.1

9M 20229M 2021

10.6
116.8

+21.4%

+33.5%

John Menzies

25.3
39.7

1.7

9M 20229M 2021

41.4

+56.8%

+63.7%

Agility Excl. gain on disposal of discontinued ops

John Menzies
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A strong portfolio of controlled businesses and minority 
investments

Others

Listed Non-Listed

We are actively managing our controlled businesses to deliver growth while being a long-term strategic investor in our 
minority investments targeting high-growth and returns

Controlled Businesses Investments (minority stake)

Mln KD 2019 2020 2021 9M 2022

Gross Revenue 455 398 486 526

EBITDA 135 93 125 123

EBITDA margin 30% 23% 26% 23%

EBIT 104 58 86 88

ND* 74 101 80 512

Lease Obligations 79 98 103 168

Value of
Quoted Investments (Q3 2022)

Value of
Unquoted Investments (Q3 2022) Total

KD 786 Mln KD 376 Mln KD 1.2 Bln

Less Debt KD 283 Mln

NAV KD 879 Mln

* ND doesn’t include lease obligations
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EBITDA reflects mostly the controlled businesses segments performance, and the investment 
segment is mainly accounted for as per IFRS9

Agility Reported Income Statement - YTD

Revenue 526.9 344.7 52.9%

Net Revenue 284.7 181.6 56.8%

EBITDA 123.5 97.8 26.2%

EBIT 88.6 70.0 26.6%

9M 2022 9M 2021 %

- - -

- - -

(6.7) (10.3) 35%

(6.7) (10.3) 35%

526.9 344.7 52.9%

284.7 181.6 56.8%

116.8 87.5 33.5%

82.0 59.7 37.3%

9M 2022 9M 2021 % 9M 2022 9M 2021 %

Controlled Investments Consolidated

KD Mln
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37.4%

62.6%

16.3%

23.8%

59.9%

Assets

18.5%

33.1%

48.4%

3,108 3,108 3,108

Current Liabilities

Non current liabilities

Controlled 

Non-Controlled 

Strong Asset and Equity base to support our future growth plan

Balance Sheet (KD Mln)

Balance sheet 9M 2022 9M 2021 Variance %

Current assets
506.7 288.0 218.7 75.9%

Non-Current assets 
2,601.5 2,668.1 (66.6) (-2.5%)

Total assets
3,108.2 2,956.1 152.1 5.1%

Current liabilities 
574.2 366.7 207.5 56.5%

Non-current liabilities
1,030.1 489.2 541.0 110.6%

Total liabilities
1,604.4 855.9 748.5 87.5%

Equity attributable to equity holders of 
the Parent Company 1,380.3 2,059.6 (679.3) (33.%)

Current Assets 

Financial Assets at fair value  
through other 

comprehensive 
Income

Non- Current Assets 

Total Equity

Assets Equity&Liabilities 

Balance Sheet reflects acquisitions undertaken in Q3
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Controlled 

Non-Controlled 

Refinanced and increased credit facilities with medium to long term maturities 

Liquidity Profile (KD Mln)

305

34
57

Q3 2021

378

Acquisitions

21

CAPEX OCF Others Q3 2022

795

• Agility has refinanced and increased its credit facility 
through local, regional and international banks  to 
fund its growth plans including the financing of the 
John Menzies plc acquisition.

• The maturity of Agility’s corporate debt facilities range 
between 3 to 6 years, mostly with extension options.

• Agility over the years has maintained a low ND/EBITDA 
ratio.

Group Net Debt Bridge 

33.6%

34.4%

66.4%

35.2% 30.3%

710

710

Corporate Debt Profile

2025 2027 2028

EUR USD

M
at

ur
ity

Cu
rr

en
cy
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Cash Flow Statement 9M 2022 9M 2021 Variance %

Cash from Operating activities before 
changes in working capital 115.3 114.9 0.4 0.4%

Changes in working capital (60.5) (14.9) (45.6) 306.9%

Other Items (9.0) (5.9) (3.1) 52%
Net Cash flow from operating 
activities 45.9 94.2 (48.3) (51.3%)

Net Organic Capex (27.1) (39.6) 12.5 (31.6%)

Net Investments* (252.1) (56.8) (195.4) 344.3%

Others 20.5 0.3 20.2 5895.3%

Capex + Investments (279.2) (96.4) (182.9) 189.8%

Free Cash Flow (233.4) (2.2) (231.2) (10,527.1%)

Conversion ratio (OCF/EBITDA) 39.3% 107.7%

Organic CAPEX as % of Revenue 5.1% 11.5%

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%

36.0%

89.0%

50.1% 50.5%

64.0%

11.0%

9M 2022*2019

279

2020 2021

139101 130

Non-Controlled

Controlled

*9M 2022 controlled capex  includes HG Storage and John Menzies acquisition* Investments & Acquisitions



14

Agility’s Operating entities are delivering healthy growth
YTD 2022

Menzies ALP Tristar GCS

Growth Drivers
Geographical expansion of our land 

portfolio and word-class 
warehousing services in the MEA 

In addition to its existing operations, 
ALP has signed a 25 years 

agreement to develop a logistics 
park in Jeddah, and is currently 

developing the S2 project in Kuwait

Growth Drivers
Expansion of Tristar’s shipping and 

fuel storage capacity 

Its recent acquisition of HG storage  
will add in excess of 3 million cubic 
meters of fuel storage capacity to 

the Tristar portfolio and extend the 
company’s global presence to 29 

countries across the globe

Growth Drivers
Geographical expansion of 
operations out of Kuwait & 

diversifying sources of income by 
introducing value-added services 
related to customs modernization

Leveraging the strong network of 
the combined entity to create a 
business leader in the aviation 

industry with global reach

Growth Drivers

*Excludes acquisition 

+29% 
revenue growth* Vs last year

+6% 
revenue growth Vs last year

+45% 
revenue growth Vs last year

+3% 
revenue growth Vs last year
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Non-Listed Investments

• GCC’s first smart retail center, leisure and entertainment destination 
with over 2 million sq. ft. of leasable space

• Designed to enable retailers to tap into e-commerce and last mile 
logistics to streamline their businesses

Listed Investments 

• World’s top three freight forwarding company with more than 75,000+ 
people spread across 90+ countries.

• DSV A/S is listed on NASDAQ Copenhagen (Denmark) and included in the 
C25 index as one of the 25 most actively traded shares on the Copenhagen 
stock exchange.

• GWC is the leading provider of logistics and supply chain solutions 
in Qatar (3PL and 4PL).

• Established as a Qatari shareholding company in 2004 with 2,600+ 
employees; the company offers the full spectrum of high-quality 
solutions to a variety of industry verticals.

• Established in Kuwait in 1973, National Real Estate Company 
K.P.S.C. (NREC) is a listed real estate and investment company

• The company has a portfolio of real estate properties located in 
the Middle East and North Africa

Non-Controlled Investments
Investments in businesses in growing sectors aimed at creating future value and optionality
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Q&A Session
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