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/ المستثمرين لنتائج الربــع  ن   محضـر مؤتمر المحللي 
ان القابضة  2018 الثانن ن كة مي   .م.ك.ع(ش(لشر

ر حول محضر مؤتمر المستثمرين/ ا ي لمحللي 
كة . 2018من العام نتائج الرب  ع الثانر ان لشر ر  ( ش.م.ك.ع) القابضةمي 

  2018أغسطس   9الخميس الموافق اليوم: 
 التوقيت المحلي لدولة الكويت. ببعد الظهر  15:00  : الساعة

   

كة:   المتحدثون من اإلدارة التنفيذية لدى الشر

 السيد/ غاريت وولش الرئيس التنفيذي للمجموعة

 والسيد/ فارس حمامي المدير المالي للمجموعة

 

 المحاور: 

كة بن شي –السيد/ فواز الّشي   للعالقات العامة شر

 

 الحضور: 

 أرقام كابيتال
ي   المركز المالي الكويت 
 دارك هورس كابيتال

 بلتون المالية
مز ي هي   اي اف ج 
ي كي كابيتال  إن ن 
 شعاع كابيتال

 بنك سيكو البحرين
ي لإلدارة  بالكيتر
ر تمبلتون  فرانكلي 
 سي اي كابيتال

 افنتيكم كابيتل مانجمنت
 دراية المالية
 بالك روك

ا  فيي 
ي قروبس  يت 

ز  أموال كابيتال بارتير
 ماجنافال 

 مجموعة روك كريك
ي سي   بنك اتج اس ن 
ي   كريسيل اس اند ن 
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 فواز الّشي: 

كة للن           ا ول من عام  ان القابض        ة لمناقو        ة أربا  الش        ر ر كة مي  ّ لش        ر ي البل الةي
ً ومرحباا بكم  ر مس        اج الخي  جميعاا

ر له    ذا 2018 تمر المحللي  اليوم هم: الس                ي    د/ غ    اري    ت وولش الرئيس التنفي    ذي للمجموع    ةً . المتح    دخون مالل مو 
 والسيد/ فارس حمامي المدير المالي للمجموعة. وأنا فواز الّشي سأكون المحاور لجلسة اليوم. 

 

س                وف أقوم مالل خوان بتس                ليم الميكروفون إل الس                يد/ غاريت الرئيس التنفيذي للمجموعةً ولكن قبل أن أقوم 
ي أي وقت مالل الجلس        ةً وت داني لالنتظار حت  ي ت ي المتحدخان بذلكً اود أن أذكر 

كم أنه بإمكانكم طر  ا س        ألة  ر
 من إلقاج كلمتهما. 

 

 واآلن ً أدعو السيد/ غاريت لبدج الجلسة.  

 

 غاريت وولش: 

 
 ً ي  و      ارككم من . أود أن أش      كركم جميعاا عل انض      مامكم إلينا ش      كرا فواز  و مس      اج الخي  نحن س      عداج بهذص الفر       ة الت 

 . 2018ماللها نتائج الن   اتول لعام 
 

ي واجهت الو     ركة مالل الن   ا ول من العام  سوف أقوم اليوم بعرض تقديمي يركز عل أبرز الفرص والتحديات الت 
يل إل فارس والذي س    وف خم س    أقوم بنقل الحد. ا ول وس    وف أنتقل إل عرض أبرز النتائج المالية الن      .  2018

ات السابقة  . وبعد ذلك س نتقل إل فقرة ا سألة وا جوبة. يقدم لكم النتائج المالية بتف يل اكير ومقارنتها بالفي 

 

ي برنامج اتس       تثمار الرأس       مالي الهادف ال النمو وتع يز 
من جانب اإلنجازاتً يس                               رنا أن نعلن أّننا قد مض       ينا قدما  ر

ي ونأمل ان تبدأ عوائدص باتنعكاس عل  مالل الن      ا ول من هذا العام الكفاجة التو   ييلية
والذي بدأناص العام الماضر

 . نتائجنا تباعاا 
ر م   ي  إنتاجعلي وجه التحديدً قمنا بتدش              ي 

ي دوله اتمارات العربية بنهاية الرب  ع الثانر
. جديدة من رقائق البطاطس  ر

ي دولة قطر ون تظر حاليا الح       ول عل مطوط  اض      افةً لقد انتهينا من بناج ووض      ع 
انتاج جديدة لرقائق البطاطس  ر

ي شهر سبتمي  
ي نتوقع ح ولها قبل موسم العودة ال المدارس  ر  . الموافقات والت اري    ح الالزمة والت 

 

ر مطوط  ي الكو PET)العبوات البالس            تيكية لزجاجات المياص إنتاج هذا ومن الجدير بالذكر هنا اننا قمنا بدش            ي 
يت (  ر

ي 
 . وقطر أيضا مالل الرب  ع الثانر

 

ي دول  ة الكوي  ت وو                ه  د نمواا قوي  اا حي  ل حقق  ت نموا مزدوج الرقم 
   double digitه  ذا وت تزال اتعم  ال التج  اري  ة  ر
 . قطاع المواد اليذائية وقطاع السلع اتستهالكية شيعة الدوران: بدعم من القطاعات الرئيسية 

 

ات اليذأداج وكان  ر ي كل من الكويت وقطر ة قوياا ائيقطاع التجهي 
ونامل ان يس    تمر . مالل الن       اتول من هذا العام  ر

 . ذلك مالل هذا العام

 
ي الس            و  

ي الكويت حيل اننا ندفع الم يد من المنتجات  ر
ا ً كانت نتائجنا مدعومة با داج القوي لقطاع المياص  ر وأمي 

ونامل ان يتحول هذا النموذج إل أجزاج أمرى من محفظتنا . ية جديدةإنتاجاآلن بعدما قمنا س              ابقاا باض              افة طاقات 
 . المتنوعة تباعاا 
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يبة اتنتقائية وب س      بة  ي  100أما عن جانب التحديات فقد ً فال يزال أخر فرض الض      ر

وبات الطاقة  ر ٪ علي قطاع مش      ر
ي أكي  تح د 

يواج ه اداج المجموع ة ه ذا الع ام ً دول ة اتم ارات العربي ة المتح دة اعتب ارا من الرب  ع اتمي  من الع ام الم اضر
ي بظالله عل نتائج اتعمال حت  الو   ول ال دورة س  نوية 

اتمر الذي س  يله  واس  تمر لفس    الض  ي  عل عل نتائجنًا
 . كاملة مالل الرب  ع اآلمي  من هذا العام

 

نا هذا وقد  ي هذا القطاع أس   ابقاا  أشر
يبة اتنفرض انخفض جراج قد ن حجم العمليات  ر ومن الجدير بالذكر . تقائيةالض   ر

حوالي من حجم الس  و  أي  ٪ 60-50اتنخفاض بحوالي   تقدر هذا  –حد مزودي بيانات الس  و  و هي أ –ن نيلس  ون أ
ي دولة اإلمارات% 57

وبات الطاقة  ر ي التعاون مع الجهات الرقابية . من حجم س        و  مش        ر
وعل الرغم من اس        تمرارنا  ر

ي الس يطرة عل كمية المخزون من الس و  الموازي والذي  و أ عقب فرض هذص المعنيةً ات اننا ما زلنا 
نواجه   عوبة  ر

ي الرب  ع  ومن ناحية أمرىً فقد انتهينا يوم أمس  من جولة خانيه من ترش     يد التكالي . الرس     وم
ي اخرها  ر

ي ان يان 
ي ي بغر الت 

 . اتمي  من هذا العام

 

ي 
الس         عودية تواجه تحديات كما هو متوقع ً مالل موس         م ال          ي ً فض         ال عن وعالوة علي ذلك ً ت تزال عملياتنا  ر

ر مطوط اإل  ة الس                   ابق   ة وت   دش                ي  الج   دي   دة دام   ل  نت   اج انخف   اض اإلم   دادات من منتج رق   ائق البط   اطس مالل الفي 
ي وبداية الرب  ع الثالل من هذا العام

 . المجموعة نهاية الرب  ع الثانر
 

ي دول  
ي اعم  الن  ا  ر

ي ولكن ب  النظر إل الخطوط الج  دي  دة ه  ذا وق  د ب  ات اتنتع  اش  ر
ي الرب  ع الث  انر

ة قطر ابط  أ من توقع  اتن  ا  ر
ي ذلك السو  مع نهاية الرب  ع الثالل

ة النمو  ر ي الرب  ع الثاللً نتوقع ارتفاع وتي 
ي أضيفت فعلياا  ر  .  الت 

 

ي دو 
ر مس                تودع المواد اليذائية الجديد  ر ا ً وبالرغم من قيامنا باتنتهاج من بناج وتجهي  لة الكويت ً فاننا ن تظر وأمي 

مالل الرب  ع الحالي حيل تم البدج بتو         يل الكابالت يوم  –إمدادات الكهرباج له ليتس        تر لنا اتنتقال اليه بأشع وقت 
   . من قبل وزارة الكهرباج و الماج  الثالخاج

ي أن أعلن أن إيرادات المجموعة
% 1.5تول قد ارتفعت ب سبة مالل الن   ا فيما يتعلق بأبرز نتائجنا الماليةً يس     رنر

ة ذاتها  ة المقارنة من العام الس       ابق حس       ب البيانات المالية المعلنة للفي  و لكن بعد احتس       اب . مقارنة مع إيرادات الفي 
ي الدولي  ة الس    ابقة فس    يكون ( IFRS 9)والمعيار ( IFRS 15)أخر كل من المعيار المحاس    ت  ي كل من الس    نة الحالية الفي 

 ر
 . ً وسوف يقوم فارس بو ر  تفا يله تباعا %4.2ت المجموعه فعليا هو ارتفاع إيرادا

 
 ً ر ر المقارنتي  تي  ي الفي 

ة الس            ابقة وذلك عل أس            اس احتس            اب أخر تعديل المعايي  المحاس            بية  ر هذا ومقارنة مع الفي 
والض                                             رائب  بينما ارتفعت ا ربا  قبل احتس              اب الفائدة%  1.7انخفض مجمل الرب  ح بو              كل طفي  وب س              بة 

ر بوكل طفي  بسبب تأخي  تكالي  التمويل%  0.7واإلستهالك ب سبة  ي ا ربا  للمساهمي 
 . كما إنخفض  ا ر

ت سابقاا  ي اإلمارات العربية المتحدة كما أشر
ي اتعمال  ر

 . وانخفض الرب  ح اإلجمالي عل الرغم متتأخرأ با داج  ر
 

نا أيض  ا س  ابقا  انخفض ارتفعت ا ربا  قبل م   م الفوائد والض                     رائب واإلهال ك واتس  تهالك بو  كل طفي ًوكما أشر
 بتأخي  نتائج اتعمال وكلفة التمويل

ي الرب  ح بوكل  طفي  مدفوعاا
 .  ا ر

 

 . وإل هنًا سيقوم فارس اآلن باطالعكم عل النتائج المالية بم يد من التفا يل
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 : فارس حمام  
 . فواز و غاري شكرا لك 

 
ي المعايي  المحاس           بية منذ بداية العام  الل تذكي  اس           محوا لي أن أبدأ من م

ي حدخت  ر ات الت  المس           تثمرين عل التييي 
ي كل من المعيار الدولي للتقارير المالية 2018يناير  1فاعتباراا من . الحالي 

والمعيار ( IFRS 15)ً أدى التييي  الجديد  ر
ي المع    امالت و المتعلق    ة بك    ل من اإليرادات ( IFRS 9)ال    دولي للتق    ارير الم    الي    ة 

ات  ر اتس                تثم    ارات إل إح    دا  تييي 
المح  اس                بي  ة لمرتجع  ات المبيع  اتً وم                  اري  البيع والتوزي    ع المتعلق  ة ب  العمالجً واتس                تثم  ارات وال  ذمم الم  دين  ة 

 . التجارية
 

ات المحاس    بية 2018الن       ا ول للعام  هذا وتعكس نتائج ي هذا العرض التقديمي . بالفعل هذص التييي 
ونقدم لكم  ر

ً وكذلك لنتائج الن            ا ول للعام   2017نتائج الن            ا ول للعام  كما لو أن   2017كما تم اإلف          ا  عنها مس         بقاا
ات المحاسبية ها  تمت التييي  ة إلظهار تأخي  ي ذلك الفي 

 . بأخر رجغي  ر
  

ا العام مقارنة ب تائج الن       اتول من العام المنض    م وس    يعتمد النقاش اليوم عل مقارنة نتائج الن       اتول من هذ
ً اضافة ال ان يومل العرض هذا عل مقارنة نتائج الن   اتول من  ات المحاسبية تمت بأخر رجغي كما ولو ان التييي 

 . كما اف حت سابقاا   2017عام 
  

ات عل المع  ايي  ال  دولي  ة للمن الج  دير ب  ال  ذكر أن  ه  ي إذا تم تطبيق التييي 
ً 2017ا ول للع  ام  الن                  تق  ارير الم  الي  ة  ر

ة المقارنة بقيمة   0.2ك جراج إعادة تبويب م          اري  بيع وتوزي    ع إض         افة إل . مليون د 2.6تنخفض         ت اإليرادات للفي 
 . ك بسبب تييي  المعايي  المحاسبية الخا ة بمرتجعات المبيعات. مليون د 

 
ات بقيمة  2018وتضمنت نتائج الن   ا ول للعام    . ك  عل التوالي . مليون د  0.2ك و. مليون د  2.8هذص التييي 

 

ان بو    كل عام ر ي كل قطاع من قطاعات مجموعة مي 
ل قطاع ا غذية  س    بة . باتنتقال اآلن إل مس    اهمة اإليرادات  ر ش    كط

ي % 71.5
ل قطاع غي  اليذان 

ر شكط ي حي 
مجموعة مالل من إجمالي إيرادات ال% 28.5من إجمالي إيرادات المجموعةً  ر

 . الن   اتول
 

عل أساس تطبيق التعديالت عل المعايي  المحاسبية الدولية % )3.4قد ارتفعت إيرادات قطاع ا غذية ب سبة هذا و 
ي الن  

ي ب سبة (.   2017ا ول من  بأخر رجغي  ر
 (. عل نفس ا ساس% )6.3كما ارتفعت ايرادات القطاع غي  اليذان 

 
ً بانخفاض طفي  2018ا ول للعام  من إيرادات الن           % 48.5وتوزي    ع ا غذية ب س         بة  هذا وس         اهم قطاع إنتاج

ً  2017بالن         ا ول من العام  مقارنة% 2.1ب س     بة يبة بس     بب تأخي  عل أس     اس تطبيق التعديالت بأخر رجغي الض     ر
ي اإلمارات العربية المتحدة

 .  اتنتقائية  ر
  

ات اليذائية ب سبة شكل  ر ي قطاع التجهي 
ي الن  % 16.5 واطنا  ر

عل % )26.2ً مرتفعاا ب سبة 2018ا ول للعام   ر
بو                كل  قطاع الخدمات اليذائية إيراد  ً وانخفض2017من الرب  ع ا ول للعام ( أس                اس تطبيق التعديالت بأخر رجغي 

ي الن   اتول  وقد ساهم ب سبة % 1.1ب سبة  طفي 
ي إيرا% 6.4 ر

 . 2018ا ول للعام  دات الن   ر
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ً ش     هد قطاع الس     لع اتس     تهالكية شيعة الدوران وا دوية اداجا جيداا مالل الن        اتول حيل   ي
ي القطاع غي  اليذان 

 ر
ي الن                   اتول للعام % 26.1مثلت اإليرادات 

مقارنة % 7.7ً محققاا نمواا ب س                بة 2018من ايرادات المجموعة  ر
ً وانخفض    ت إيرادات قطاع ال     ناعات ب س    بة (عل أس    اس تطبيق التعديالت بأخر رجغي ) 2017بالن       اتول للعام 

ي الرب  ع ا ول للعام % 2.4  وساهم ب سبة 6.5%
 . 2018 ر

 

كةً ب س    بة  ً س    اهمت الكويت وهي الس    و  ا كي  للش    ر ي
كة حس    ب التوزي    ع الجيرا ر من % 72.6بالنظر إل  و    اط الش    ر

 
 
ان مرتفعة ر ي جميع ( عل أس     اس تطبيق التعديالت بأخر رجغي % )10.5ب س     بة  إجمالي إيرادات مي 

مدفوعة بأداج قوي  ر
 . القطاعات اليذائية وغي  اليذائية والسلع اتستهالكية شيعة الدوران وا دوية للمجموعة

 
ي دول  ة اإلم  ارات العربي  ة المتح  دة ب س                ب  ة 

مق  ارن  ة ب  الن                   اتول من الع  ام % 22وانخفض اتيرادات من عملي  اتن  ا  ر
ي 
يبة اتنتقائية وعدم توق  (. عل أس  اس تطبيق التعديالت بأخر رجغي )الماضر وكما س  بقت مناقو  ته ً فان تنفيذ الض  ر

ومن المناس   ب تذكي  المس   تثمرين . الس   و  الموازية وغي  ذلك من عوامل اتقت    اد الكلي قد أس   فر عن هذا اتنخفاض
يبة اتنتقائية اعتباراا من  بانه قد بدأ العمل ياب  . 2017أكتوبر  1الضر

 
ي قطر ب س  بة 

ي اتيرادات  ر
 بالن     ا ول من عام % 6.1وحققنا ارتفاعاا  ر

 
ي الن     اتول مقارنة

عل أس  اس ) 2017 ر
ان% 9.6حيل ساهمت ب سبة ( تطبيق التعديالت بأخر رجغي  ر  . من إيرادات المجموعة  مي 

 
ي  كما مثلت

كة مالل الن                   اتول من هذا العامً % 2.0المملكة العربية الس                عودية  عملياتنا  ر من إيرادات الش                ر
ة المقارنة السابقة %16.8وانخفضت ب سبة  ويعود سبب اتنخفاض بسبب عدم الت دير منتج البطاطس . عن الفي 

ب  ع اتمي  من هذا العام حيل ي تعش هذا الس  و  اعتبارا من الر  أن ال الس  و  الس  عودي بالكمية المناس  بة ولكن نتوقع
ر مطوط اإل بقمنا  ي من  الجديدة نتاج تدش           ي  ان و الت  ر تلبية  ش           أنها تخفي  العبج و من ض           من منظومة مجموعة مي 
 عل المنتجات.  الطلب
 

ي ا ردنً انخفضت اإليرادات ب سبة 
% 2.2ووساهم اآلن ب سبة ( عل أساس تطبيق التعديالت بأخر رجغي % )17.3و ر

انمن إيرادا ر ومع ذلكً لم تؤخر انخفاض اتيرادات عل ربحية الو                           ركة بس     بب هامش الرب  ح المنخفض لتلك . ت مي 
 . المناق ات

 

ي أفيا س  تان ب س  بة 
ي العرا  ب س  بة أقل من %2.1وتمثل اآلن % 13.2ارتفعت إيراداتنا  ر

من % 1ً  ووس  اهم عملياتنا  ر
ان وقد نمت ب سبة  ر  %. 14.4مجموع إيرادات مي 

 
مقارنة مع النتائج  %1.5كً ب يادة قدرها . مليون د  109.4وباتنتقال إل بيان الدمل  بليت إيرادات الن                   اتول 

ي الن   ا ول للعام 
عل أساس تطبيق التعديالت المحاسبية ) 2017مقارنة بالعام % 4.2ً وب سبة 2017المعلنة  ر
 (. بأخر رجغي 

 
ك مالل الن                   اتول من ه  ذا الع  ام ب  انخف  اض ق  درص . مليون د  24.7كم  ا حقق  ت المجموع  ة مجم  ل الرب  ح بقيم  ة 

ي الن                 ا ول للعام % 11.5
مقارنة بالن                 % 1.7ً ولكن بانخفاض ب س              بة 2017مقارنة مع النتائج المعلنة  ر

 (. عل أساس تطبيق التعديالت المحاسبية بأخر رجغي ) 2017اتول من عام 
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ي    ع والم                 روفات العمومية واإلدارية اضافة ال تكالي  التمويل والمضوفات وقد استقرت م                 روفات البيع والتوز 
ي عل أس اس تطبيق التعديالت  ا مرى

مالل الن    اتول من العام الحالي مقارنة مع الن    اتول من العام الماضر
 . بأخر رجغي 

 
ي الرب  ح 

ي الن             ا ولً بانخفاض  6.8بلغ            ا ر
ي  ر ر دينار كويت  ي الرب  ع ا ول للعام عن % 7.4ماليي 

النتائج المعلنة  ر
 ب سبة 2017

 
 (. عل أساس تطبيق التعديالت بأخر رجغي ) 2017عن الن   ا ول للعام % 4.9ً ومنخفضة

 

كة ا م مبلغ  ي ا ربا  الخاص بمساهمي الشر
مقارنة بالن   ا ول من  2018مليون دك للن   ا ول  6.8وبلغ  ا ر
ي ا ربا  مبلغ  2017العام 

ي % 6.9مليون دك بإنخفاض قدرص  7.3حيل بلغ                   ا ر
وذلك بناج  عل النتائج المعلنة  ر

ي 
ي ا ربا  الخا         ة بمس        اهمي . الن           ا ول من العام الماضر

أما عل أس        اس تطبيق التعديالت بأخر رجغي ف ن          ا ر
كة ا م قد انخفض ب سبة طفيفة قدرها   %. 4.3الشر

 
ي رأس المال العامل بقيمة  حققنا تدفقات نقدية

ات  ر ك مالل . مليون د  11.9من ا  و                طة التو                ييلية قبل التييي 
ي عل أس               اس النتائج المعلنة وبمبلغ  0.5بانخفاض بس               ي  بقيمة  2018الن                  ا ول من   0.3مليون دينار كويت 

 . ك عل أساس تطبيق التعديالت بأخر رجغي . مليون د 
 

ي  6.3لقد اس             تثمرنا  ي الن                ا و دينار كويت 
ي رأس المال العامل  ر

ً وهو أقل من المبلغ الذي تم 2018ل من العام  ر
ي الن     ا ول من العام 

ة المقارنة  ر ي الفي 
ي  8.3والبالغ  2017اس  تثمارص  ر ويعود ذلك تدارة افض  ل . مليون دينار كويت 

ة  . للمخزون واتر دة المدينة مالل الفي 
 

ي الن        ا ول  6.5كما اس     تثمرنا 
ي عل المو     اري    ع الرأس     مالية وأ و     طة اتس     تثمار  ر  ب   2018مليون دينار كويت 

 
مقارنة

ي الن   ا ول لعام  5.8
ي  ر  . 2017مليون دينار كويت 

 
ص من ا  و               طة التمويلية  ي الرب  ع ا ول للعام  10.5وقد بليت تكلفة التمويل وغي 

ي  ر  ب   2018مليون دينار كويت 
 
مقارنة

 الن   ا ول للعام  9.7
 
 . 2017مليون دينار مقارنة

 
ي وهي متس    اوية لل يادة  11.4من هذا العام بقيمة ا ول هذا وارتفعت المديونية مالل الس    تة اش    هر  مليون دينار كويت 

ة المق   ارن   ة ي تحقق   ت مالل الفي  ي عل أس                   اس النت   ائج المعلن   ة و 11.4) الت  ك عل . مليون د  11.6مليون دين   ار كويت 
 (. ساس تطبيق التعديالت بأخر رجغي أ
 

ً ف  نن ا نتمتع بمركز م الي قوي ب إجم الي موجودات بقيم ة  ً وحقو   220.2وب النظر إل المركز الم الي ي مليون دين ار كويت 
كة ا م بقيمة  ي  108.9الملكية الخا          ة بمس         اهمي الش         ر ي المديونية . مليون دينار كويت 

مليون دينار  45.9وبلغ           ا ر
ً  سبة  ي ي المديونية إل حقو  الملكية إل كويت 

 %. 29.7 ا ر
 

 و اآلن نتقل لفقرة ا سألة و ا جوبة . 
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 فواز الّشي: 

ي الواقع
 لدينا سؤال:   ر

ي ا ردنً هل هناك أي فرص نمو جديدة أو مطة توسعية؟ال ناعية كم العمليات بخ وص
 تجارية  ر

 
 غاريت وولش: 

ي كل من قطاع الس          لع اتس          تهالكية بدراس          ة نقوم حالياا نحن ا ردنً عملياتنا فيما يتعلق ب
بعض الخيارات الجديدة  ر

ي أمرى شيعة الدوران و 
ي مجال ا غذيةً ونتوقع أن نرى أخر ذلك عل نتائجنا عل ا رجح فيما يتعلق بالجانب اليذان 

 ر
ي أوائ
ي قطاع السلع اتستهالكية شيعة الدوران عل ا رجح  ر

ي الرب  ع الرابع و ر
 ل العام المقبل.  ر

 

 فواز الّشي: 

ي ش     كراا لك. 
ر ً الس     ؤال الثانر ً س     نطرحهم واحداا تلو اآلمر. الس     ؤال ا ولً هل يمكنك أن تعطينا بعض مكون من جزئي 
ي الكويت؟ س                يكون من الجيد إذا كنت وس                تطيع إطالعنا عل أرقام  منتجاتالتفا                 يل عن توزي    ع 

المياص المعبأة  ر
ً إل آمرص.  1.5مل و 500مل و 300توزي    ع المياص المعبأة ذات ا حجام مثل   لي 

 

 غاريت وولش: 

ة  ي مجال المياص المعبأةً أعتقد أنه س            يكون من اإلن             اف القول بأننا ت نزال نملك فر             ة كبي 
ي وأللنمو  ر

ن أعمالنا  ر
ي الكويت حالياا 

  سبة  زالت.  ومع ذلك ت (High double-digit) عال   تحقق  نمواا مزدوج الرقم مجال المياص المعبأة  ر
ة نمو    % بوكل عام ولذا ف ن لدينا فر ة50توزيعنا أقل من  ة المقبلة. كبي  ي هذا المجال مالل الفي 

  ر
 

 فواز الّشي: 

ً ي
ً الس            ؤال الثانر ي اإلمارات؟ مت  يمكننا أن نتوقع تحقيق  ش            كراا

هل يمكنك أن تعطينا تفا             يل أكير عن العمليات  ر
 ؟هناكالنمو 
 

 غاريت وولش: 

ي لدينا خالخة قطاعات أعمال هناك ا ول هو م               نع اللحومً 
قطاع  الثالل هو هو م               نع رقائق البطاطسً و  و الثانر

 أعمال التوزي    ع. 
ي وو             ييل الخ  الجديد سً تم فيما يتعلق بم              نع رقائق البطاط 

ي وش             هدنا تحس             ناا ملحوظاا  ر
ي نهاية الرب  ع الثانر

 ر
ي لم تنعكس عل يوليو   . الن   ا ولنتائج الت 
 

ي التحسن. وقد  
ي السابق بالت دير إل دولة وفيما يتعلق بقطاع اللحومً فهو أيضاا مستمر  ر

قطر من م نع كنا نقوم  ر
ي اإلم  ارات ا مرال  ذي توق .  اللحوم
ي الن                   ا ول ر

مق  ارن  ة ب  أداج ا عوام من ه  ذا الع  ام  ول  ذل  ك واجهن  ا تح  دي  ات  ر
ي ش               هر يوليو وقمنا بدأنا بتجاوز . ومع ذلكً اا الس               ابقة  ن ال و               اط لم يكن متاح

وقد عمالج جددً بالبيع إل ذلك  ر
 القطاع.  تحسن ذلك

 
ي اإلمارات هي توزي    ع منتجتواجهنا حاليا وبالتالي ف ن أكي  مو                كلة 

اإلف                 ا  عن بيانات  وبدونريد بل. وكما تعلمً   ر
وبات الطاقةيد بل هو حيل أن منتج ر ً بو     كل فردي للمنتج ا داج ي س     و  مش     ر

ً المنتج ذو الح      ة الس     وقية ا كي   ر
ي تقدير 

اا  ر  . حجم ارقام السو  ككللذلك لن نكون بعيدين كثي 
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ي فارس هناالتو              ييلية  التكالي قمنا العمل عل برنامج مفض لقد   بأن هذا كً الذي انت  با مس. وقد قام بتذكي 
نامج ي من هذا الي 

. اعتباراا من النمو هذا القطاع  . ونتوقع ان يعاود الدور هو الدور الثانر  الرب  ع ا مي  من العام الحالي
ر س                 تحم  ل تك  الي  بعض هؤتج وو بم  ا أنن  ا  ة المتبقي  ة من ه  ذا الرب  عً  الموظفي  دأ عودة النمو نتوقع أن تب  مالل الفي 
 . الرب  ع ا ولاعتباراا من 

 

 فواز الّشي: 

ي  سؤالالشكراا لك و 
ر هًو لماذا هناك تأمي   ر ي قطر؟لجديدة النتاج اإل  مطوطتدشي 

 رقائق البطاطس  ر
 

 غاريت وولش: 

ت آلية ي منت       يونيًو تيي 
ي قطر بو    كل غي  متوقع. ونحن الجديدة للم     انع الح     ول عل الموافقات الالزمة    ر

 ر
ي المجموع   ة نقوم بمت   ابع   ة العم   ل عل واإلدارات 

رق   ائق النظ   ام الج   دي   د. و نتوقع أن يكون م                 نع تطبيق المعني   ة  ر
 ً ونعتقد أن هذا ما سوف يح ل. المدارسموسم العودة إل تستقبال شهر سبتمي  جاهزاا بحلول البطاطس 

 

 فواز الّشي: 

ي  ش  كرا لك غاريت. واآلن
: ً أود أن ت    يفهمنعود إل ا س  ألة. لدينا الم يد من ا س  ألة. وإذا كان بإمكانر ألخ   ها كالتالي

ي سؤال 
ي الكويت كذلك ً و ا عمال هناك  تطلعاتالمملكة العربية السعودية و عن ا عمال الحالية  ر

ا عمال الحالية  ر
ي اإلمارات  تطلعات ا عمال هناكو 

يمكن أن يقدم لنا غاريت ملخ          اا لذا . ت ا عمال هناكوتطلعاوا عمال الحالية  ر
ي عن 

 . الدولهذص ا عمال  ر
 

 غاريت وولش: 

 سأدع فارس يجيب عل ذلك. 
 

 :  فارس حمام 

ي 
ي المؤتمرات الس                 ابقة   ف لقد ذكرنا  ر

ي منت                   العام الماضر
ي الس                عوديةً فقد اتخذنا قراراا  ر

يما يتعلق بأعمالنا  ر
ي تيطية حاجة أعمالنا من رقائق إل قطر. بت         دير منتج رقائق البطاطس من دولة الكويت 

ا مر الذي س        بب نقط  ر
ي 
ر  السعودية البطاطس  ر  . الجديدة نتاج مطوط اإل  و قد ذكرنا سابقا أن هذا التأخي  سينخفض فق  عند تدشي 

 
ي العم ل مع نه اي ة  

ي اإلم ارات   وبم ا أن مطوط اإلنت اج الج دي دة ب دأت  ر
ي  ر
ي ب داي ة الرب  ع  نه اي ة الرب  ع الث انر

و س                تب دأ  ر
ي قطر الثالل 
ي من هذا العام   ا مر الذي  ف نه من المتوقع رفع حجم التوريد  ر

ي الن    الثانر
إل ا س وا  الس عودية  ر

ي الن              ا وليفش            تأخر 
ي الس           عودية  ر

. مر  هذا ا   ً وأود أن أقول أن 2018من العام  نتائج العمليات  ر  كان متوقعاا
 

ي اإلماراتً كما ذكر غاريتً من الواضح أنأما بال سبة  عمالنا 
يبة اإلنتقائية ب سبة  ا عمال تأخرت بسبب  ر فرض الضر

وبات الطاقة% 100  نحن نواجه ذلك منذ بداية العام. عل نتائج ا عمال و خر ا مر الذي أ . عل مشر
 

ي الن                   ا ول من ه  ذا الع  ام.  ذكرن  ا أن ه  ذا هو أكي  تح  دي واجهت  هو ق  د 
و نتوقع أن ينخفض أخر ه  ذا المجموع  ة  ر

ه        ا عل  التح        دي يب        ة اتنتق        ائي        ة و قي        اس ت        أخي  ي نه        اي        ة الع        ام. مع مرور ع        ام عل تطبيق الض                ر
 اإليرادات  ر

 

ي قطاع  إذا نظرت إل نتائجو 
ي اإل  بسببقليال  ت نخفضستجد أنها ا التوزي    ع والت  يع اليذان 

ت و مارات. تراجع أعمالنا  ر
ي الكويت . 

 تعطي  ورة واضحة بال سبة  عمالنا  ر



 

 Page 9 of 9 (ع. ك. م. ش(لشركة ميزان القابضة  2018 لعام  االول النصفالمستثمرين لنتائج  / محضـر مؤتمر المحللين

 
ي الكويت من الواض                ح أننا أض                فنا 

ي مجال إنتاج وتعبأة المياص وهذا أمر جيد لليايةطاقات إنتاجية جديدة  ر
و بدأ   ر

ي عل إض         افة طاقات إنتاجية جديدة لفعمنأمل أن النموذج اينعكس عل نتائج أعمالنا و  حقق الم يد من يس         ال لمبتر
ي نعمل  ي القطاعات الت 

 فيها. النمو وح ة سوقية أكي   ر

 

ي العام الحالي  ا س            ألة حول توقعات ا داجعدداا من  وأرى
ًا  ر نتوقع . أعتقد أن بال س            بة للمجموعةً كما ذكرنا س            ابقا

ي اإليرادات ونمواا ( High single -digit أح     ادي الرقم مرتفع المس                توى )تحقيق نمو 
ي ا رب     ا  مزدوج ا رق     ام ر

  ر
(double -digit) .  
ة النمو و اترتفاع وت نتوقع أن تتيي  هذص التطلعات بال س            بة لإليرادات. لكن أعتقد أن   ً لكننا ما زلنا تنمو قد وتي  تيي 

ي ا ربا  ( double -digitاا مزدوج الرقم )نتوقع نمو 
 . لهذا العام   ر

 

 الّشي: فواز 

ي الن         ا ولً فما مدى اس      تدامة التو      ييلية التدفق النقدي من العمليات تحس      ن ش      كرا فارس. لدي س      ؤال عن 
 ر

 ؟ذلك
 

 :  فارس حمام 

ً  نا إذا قم ي
ة من العام الماضر جزج من ذمم ا ر    دة  لتخ    يمعملية ابدأنا  بما أننا بمقارنة الن      ا ول مع نفس الفي 

ي  (Factoring)المدينة 
ي ا ول من    فقد  ضم الن 2017ًأبريل  1 ر

 رب  ع كامل العام الماضر
ر من التح يل عل النموذج القديم.  ي حي 
ي كامل الن   ا ول من هذا العام  ر

 . أننا نقوم بتخ يمها  ر
ي لعام كامل  طريقة لممارس   ة ا عمالو بما أن هذص ال جديدة و لكن مجدية و قد قمنا بتجديد العقد مع المض   ف المعتر
ر آمر كما ذكرنا  ي مؤتمر المحللي 
 السابق.  ر

 إل ذلك   فقد إ
 
لخفض إض             افة ي تخذنا تدابي 

ي بس             بب مس             توى المخزون الذي ارتفع العام الماضر
قطر. ا وض             اع  ر

 . مناسبةزون ممت یاومست لىإنعود  نناد أعتقوأ
 

 از الّشي: فو 

ً لدينا سؤال  ي اإلمارات؟ عنشكرا فارس. التالي
كة للسيطرة عل التكالي   ر  اإلجراج الذي تتخذص الشر

 

 غاريت وولش: 

ي  مستخدم عن أكير من مأة حالياا تم اتستيناج 
ي   ر

كة  ر وري.  اإلمارات وهو أمر مؤس أعمال الشر  و لكن ضر
 . طرف خاللمستأجر من مستودع إضافة إل ذلك تم إمالج 

ي    دد اس  تكو  اف ميارات أمرى
نا عل    ونحن  ر ر ي الوقت الراهن ين   ب تركي 

. النقل والتوزي    ع تكالي  مفضولكن  ر
بخدمة الس          و  بنفس ض          من فريق واحد مما يس          مح لنا  مبيعات فر  قمنا بدمج أننا وما فعلناص عل س          بيل المثالً 

 . مرونة وأسطول أقل حجماا  سبة التيطية من مالل فريق المبيعات واحد  أكير 
 

 فواز الّشي: 

ي حال أردتم 
ً  ر ي وردت إلينا. وكما ذكرت مس      بقاا  لك فارسً لقد أجبنا عل جميع ا س      ألة الت 

ش      كراا لك غاريتً  ش      كراا
. أش    كركم  ر تقريباا ي غض    ون س    اعتي 

مو    اهدة أي فقرة من جلس    ة اليومً س    يتوفر وس    جيل مباشر لهذص الجلس    ة وذلك  ر
ي اركةعل الموجميعا 

 الرب  ع القادم.  مؤتمر ً نأمل أن نراكم  ر
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described herein. You are cautioned not to rely on such forward-looking statements. The Company does not assume any obligation to update its view of such risk and uncertainties or to publicly 

announce the result of any revision to the forward-looking statements made herein.


 


This document may contain forward-looking statements which, by their nature, involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ 

materially from those expressed or implied by these statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events 

described within this document. In particular, actual results may be adversely affected by future developments affecting inflation, interest rates, taxation, social instability or other economic, 

political or diplomatic or other matters. Forward-looking statements contained in this document that reference past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or 

activities will continue.

Disclaimer
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Agenda

By Families  
For Families
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Mezzan Today: H1’18 Tailwinds

Capacities added:  

New chips and snacks capacities are online towards end of Q2 in UAE 

New chips and snacks capacities online in beginning of Q3 in Qatar (due 

to regulatory reasons)  

PET projects in Kuwait and Qatar online within Q2 

Continued double digit growth in Kuwait, propelled by healthy 

performance in core food and FMCG segments.  

Another strong performing quarter from Food Catering where the trends 

should continue for the reminder of the year. 

Water sales continue to grow in Kuwait as we continue to ramp-up 

utilization of the new line
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Mezzan Today: H1’18 Headwinds ➜
Slow macro-economic scene in UAE adds pressure to operations, non-

stoppage of grey market of energy drinks, forcing new measures of cost 

cutting initiatives effective Q4 2018. 

Saudi sales drop due to lack of supply of potato chips, options being 

assessed.  

Qatar recovery slow, but with new investment in chips lines – supply is 

now sourced locally. 

Delay in power for Kuwait Warehouse, now a Q3 event. Construction and 

racking done!
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Mezzan Today: Q2’18 Highlights
KD Millions

H1’18

(Reported)

H1’17

(Reported)

% 
Change

H1’17

(Pro-forma)*

% 
Change

Q2’18

(Reported)

Q2’17 
(Reported)

% 
Change

Q2’17

(Pro-forma)*

% 
Change

Revenue 109.4 107.8 +1.5% 105.0 +4.2% 50.6 50.2 +1.0% 49.2 +3.0%

Gross Profit 24.7 27.8 -11.5% 25.1 -1.7% 11.3 12.7 -11.0% 11.7 -3.0%

EBITDA 11.2 11.3 -1.1% 11.0 +0.7% 4.0 4.0 +0.2% 4.0 -0.6%

Net Profit 6.8 7.3 -6.9% 7.1 -4.3% 1.8 2.0 -8.5% 2.0 -9.8%

• Effective 1 January 2018, New IFRS standards 15 and 9 for revenue and investments resulted in changes in accounting treatment of sales returns, selling and distribution 

expenses relating to customers and investments and trade receivables.  
• In H1-2017, selling and distribution expenses of KWD2.6 m and sales returns of KD 0.2 m would have been netted off against sales had the IFRS changes been 

implemented then. The Q1-2018 reported numbers include these changes.

Attributable to Equity 

Holders of Parent 

Company



Mezzan Net Income reached 

KD6.8 m in H1 2018, a  

decrease of 4.3% vs.pro-

forma H1’17 – resulting from 

pressure of profitability in 

UAE operations and 

increasing financing costs.

Revenue Gross Profit Net ProfitEBITDA

2015 2016 2017 2018

109.4107.8108.5
104.5

2015 2016 2017 2018

24.725.1

27.9
26.9

2015 2016 2017 2018

11.211.1

13.9

15.8

2015 2016 2017 2018

6.87.2

10.3

12.8
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Mezzan Today: Historical Performance
KD Millions

+1.6% -2.8% -10.9% -19.0%

Revenue improved slightly as food 

and FMCG continue to preform well 

except in the UAE, where 

macroeconomic changes continue 

to put pressures on performance. 

Losses sales in the UAE also 

contributed to a decline in margins. 

Gross Margins landed at 22.5% so 

far this year compared to 25.9% in 

the period before.

Remained flat for the period as 

the group continues to 

rationalize costs and weak 

performers. On a pro forma 

basis, EBITDA was up by 0.7% 

in H1 2018 supported by 

strong performance in Kuwait 

and constrained by UAE 

operations

2.8 3.0

3.02.8

0.2 0.2

0.2
0.2

Gross Profit under pressure given 

reclassification of IFRS treatment and 

drop in sales in the UAE.
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H1’18 Revenue: Contribution by Business Line

FOOD REVENUE +3.4% NON-FOOD REVENUE +6.3%

28.5%  
Share of of total Group 

Revenue

71.5%  
Share of of total Group 

Revenue

Growth results vs. H1-2017 have been calculated based on pro-forma H1-2017 assuming IFRS 15+9 changes were done then, to enable a like for like comparison. 

Growth in Food Business Line in H1’18 “reported” vs. H1’17 “reported” results are -0.1% and +5.8% for the Non-Food Business Line.

Vs. H1’17 (Pro-Forma)



H1’18 Revenue Growth by Business Division

FOOD

-2.1%  
vs. H1’18 (Pro-forma)

Manufacturing 
&Distribution

Contributed 48.5% 
 to H1’18 Revenues

Services
Contributed 6.4% to  

H1’18 Revenues

Catering
Contributed 16.5% to 

H1’18 Revenues

+26.2%  
vs. H1’18 (Pro-forma)

-1.1%  
vs. H1’18 (Pro-forma)
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Growth results vs. H1-2017 have been calculated based on pro-forma H1-2017 assuming IFRS 15+9 changes were done then, to enable a like for like comparison. 

Compared to reported H1’17 results, M&D declined by 6.7%, Catering grew by +26.2% and Services declined by -1.1%.

Vs. H1’17 (Pro-Forma)



H1’18 Revenue Growth by Business Division

+7.7%  
vs. H1’18 (Pro-forma)

FMCG & 
Pharma

Contributed 26.1% 
 to H1’18 Revenues

Industrials
Contributed 2.4% to 

H1’18 Revenues

-6.5%  
vs. H1’18 (Pro-forma)
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Growth results vs. H1-2017 have been calculated based on pro-forma H1-2017 assuming IFRS 15+9 changes were done then, to enable a like for like comparison. 

Compared to reported H1’17 results FMCG & Pharma grew by 7.2% and Industrials declined by -6.7%

NON-FOOD

Vs. H1’17 (Pro-Forma)



Q2’18 Revenue by Contribution and Growth by Country
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Strong performance in 

water product line, 

catering services, and 

FMCG, given new 

capacities now online.

Excise duty 

implementation 

coupled with an 

Emirates-wide market 

slow down, continues 

to weigh down 

performance.

Sales have grown 

given the strong 

performance of 

Catering. Mezzan 

continues to look for 

strategic alternatives 

following the ban on 

water exports.

Sales declined as 

KITCO products were 

rerouted to Qatar, this 

should stop as new 

‘Nice’ capacity comes 

online in Qatar.

Stable performance.  

The loss in sales has 

not impacted 

profitability due to low 

margin nature of those 

lost sales.

Stable performance. Stable performance.

Compared to reported Q2’17 numbers, Kuwait grew by 8.0%, UAE declined by 27.1%, Qatar grew by 5.9%, Saudi declined by 17.5%, Jordan declined by 18.0%, 

Afghanistan grew by 13.2% and Iraq grew by 14.4%.

UAEKuwait Qatar KSA Jordan IraqAfghanistan

72.6% 10.5% 9.6% 2.0% 2.2% 1.0%2.1%

+10.5% -22.0% +6.1% -16.8% -17.3% +13.2% +14.4%



H1’18 
(Reported)

H1’17

(Reported)

% 
Change

H1’17

Pro-forma  

With IFRS 15 +9  changes

% 
Change

Revenue 109.4 107.8 +1.5% 105.0 +4.2%

Gross Pofit 24.7 27.9 -11.5% 25.1 -1.7%

GM% 22.5% 25.9% 23.9%

SG&A (16.3) (18.9) +13.8% (16.3) +0.2%

Others (1.3) (1.3) +1.8% (1.3) +1.8%

Underlying Profit (Pre-tax) 7.1 7.7 -7.5% 7.5 -5.0%

Tax (0.3) (0.3) +7.9% (0.3) +7.9%

Net Profit 6.8 7.4 -7.4% 7.2 -4.9%
                                       

UNPM%
6.2% 6.8% 6.8%

Net Profit 6.8 7.3 -6.9% 7.1 -4.3%
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H1’18 P&L

Attributable to Equity Holders of Parent 

Company

KD Millions



Q2’18

(Reported)

Q2’17

(Reported)

Diff. H1’18

(Reported)

H1’17

(Reported)

Diff.

Operating Cash Flow 

before WC Changes

5.3 4.8 0.4 11.9 12.3 -0.5

Working Capital -2.9 -0.8 -2.1 -6.3 -8.3 2.0

Operating Cash Flow 2.3 4.0 -1.7 5.6 4.1 1.5

CAPEX/Other Investing 

Activities

-3.0 -2.8 -0.2 -6.5 -5.8 -0.8

Cash Flow Before 

Financing

-0.6 1.3 -1.9 -1.0 -1.7 0.7

Dividends/Financing/Other -10.1 -9.3 -0.8 -10.5 -9.7 -0.7

Increase in Net Debt -10.7 -8.0 -2.7 -11.4 -11.4 00

H1’18 Cash Flow
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KD Millions
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June 30 Balance Sheet
KD Millions

Total Assets Equity Net Debt to Equity (%)Net Debt

2015 2016 2017 2018

220.2218.6

196.1
178.1

2015 2016 2017 2018

108.9104.7
99.2

90.5

2015 2016 2017 2018

45.9
43.2

36.2
33.9

2015 2016 2017 2018

29.729.2
26.727.2

+7.3% +10.7%+6.3%
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Key Contacts
Mohammad Khajah

Head of Corporate Development and Investor Relations 

Mezzan Holding 

T:   +965 2228 6336     

M : +965 9977 0147  

E : mohammed.Khajah@mezzan.com

mailto:mohammed.Khajah@mezzan.com

