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ي لإلستثمار  بالكت 

 : فواز الّشي

ان القابضة لإلعالن ومناقشة نتائج أعما كة مي   ّ لشر ي البث الحي
ل مساء الخي  أيها السيدات والسادة، مرحبًا بكم ف 

كة للربــع األول من عام  المتحدثون . اسمي فواز الّشي وسأكون المحاور لمؤتمر المحللي   هذا اليوم. 2018الشر
 : اليوم هم

 غاريت وولش الرئيس التنفيذي للمجموعة -
 . فارس حمامي المدير المالي للمجموعة -

 . أرّحب بكم جميعاً 
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، ولكن قبل أن أقوم بذلك، أود  / سوف أقوم بنقل الحديث إل السيد  ّ استعرض معكم  أنغاريت لبدء البث الحي
دقيقة التالية، سيقوم  15إل  10خالل الـ . أقسام مؤتمر اليوم الذي تم تنظيم هذا البث الحي للمؤتمر بموجبه

كة للربــع السنوي األول من عام  ح نتائج أعمال الشر ومن ثم يتم فتح المجال لألسئلة  2018المتحدثون باإلدالء بشر
 . لطرح األسئلة، يرج  القيام بطباعة أسئلتكم عل الشاشة وسنقوم بالرد عليها خالل بث المؤتمر . واألجوبة

 

ر التسجيل للمؤتمر عل نفس واآلن قبل أن أنقل الحديث أود أن 
ّ
ة وسيتوف أذكر أن هذا المؤتمر يتم بثه مباشر

ي غضون ساعتي   تقريباً 
ي ستصدر اليوم قد تحتوي عل تطّلعات . الرابط ف  وأود أيضًا أن أذكر أن بعض البيانات الت 

كة الحالية وتنبؤاتها وتقديراتها، وال توجوتستند مستقبلية  د ضمانات لألداء أو هذه البيانات إل توقعات الشر
 . غاريت لبدء الحوار  / واآلن أدعو السيد . اإلنجازات أو النتائج المستقبلية

 

 : غاريت وولش

، أود أن أشكركم جميعًا عل انضمامكم إلينا  ي نشارككم من خاللها نتائج . مساء الخي  نحن سعداء بهذه الفرصة الت 
د أننا  2018الربــع األول لعام 

ّ
مون بتوقعات األداء لعام ونؤك ي مؤتمر ال 2018ما زلنا ملي  

ي تحدثنا عنها ف  محللي   والت 
ي واجهت الشـركة خالل . 2017السابق لعام  سوف أقوم اليوم بعرض تقديمي يركز عل أبرز الفرص والتحديات الت 

 ثم سوف أقوم بنقل الحديث . وسوف أنتقل إل عرض أبرز النتائج المالية للربــع األول.  2018الربــع األول من العام 
ح لكم النتائج المالية بالتفصيل و مقارنتها بالسنوات السابقة وبعد ذلك سننتقل إل . إل فارس والذي سوف يشر

 . فقرة األسئلة واألجوبة

 

ي المملسـرنا من جانب اإلنجازات، ي
كة ف  ي األداء المالي لنشاط الشر

ة كأن نعلن أّننا قد وصلنا إل نقطة التعادل ف 
ي يتم   لألداء القوّي لمجال أعمالنا من خالل أصناف المنتجات الت 

ً
ي شهر مارس، وذلك نتيجة

العربّية السعودّية ف 
ي السعودية

ي يتم تصنيعها ف  ونتطلع ال أن . توريدها إل المملكة وأداء أصناف منتجات المخبوزات الجديدة الت 
 . إل المدارس سمي  وذلك تزامنًا مع موسم العودةيستمر هذا األداء لبقية العام وخاصة بي   سبتمي  ودي

ي الكويت، فقد حققنا نمواً  
كة وأداًء قوياً  وف  ي الشر

ي جميع القطاعات التجارية ف 
ات الغذائ. ف  ي قطاع التجهي  

ية، وف 
ي قطاع السلع االستهالكية شيعة الدو . شهدنا أداًء قويًا دعم إستمرار ربحية هذا القطاع

 رانوقد واصلت أعمالنا ف 
ي الكويت

ي قطاعات الشـركة ف 
ي . واألدوية لتحقيق أداء قوي تماشيًا مع باف 

ي اإلمارات العربية المتحدة، ويسعدب 
 وف 

 . أن أبلغكم أن فريقنا قد انتقل إل مقره الجديد وتم تدشي   مستودع جديد 
 

وع تصنيع العبوات البالستيكية الخاص بنا  ي الكويت أيضا تم تدشي   مشر
بة للمشاريــــع الرأسمالية أما بالنس. وف 

وع  ي قطر ومشر
ي اإلمارات العربية المتحدة وخط إنتاج رقائق البطاطس ف 

األخرى ومنها خط إنتاج رقائق البطاطس ف 
ي المعد لها  ي الكويت، جميع هذه المشاريــــع تسي  حسب الجدول الزمت 

إنشاء مستودع للمواد الغذائية جديد ف 
ي الربــ

ي من عام ونتوقع استكمال هذه المشاريــــع ف 
 . 2018ع الثاب 

 

يبة  ي  اإلنتقائيةأما عن جانب التحديات فقد كنا رصيحي   وشفافي   معكم حول تأثي  الض 
يبة القيمة المضافة ف  ورص 

ائب الرئيسية  اإلمارات العربية المتحدة عل أعمالنا  هناك بسبب السوق الموازي الذي نشأت عقب فرض هذه الض 
ي أن أعلن اليوم. والرسوم

عن أن المبيعات األساسية للمنتج بدأت تتعاف  ولكننا بحاجة إل العمل بشكل  ويسـرب 
ي  ي اإلمارات العربية المتحدة للسيطرة عل كمية المخزون من السوق الموازي والت 

وثيق أكير مع الجهات الرسمية ف 
ي العمل عل ذلك

ي لي   لدينا د العامومن ناحية أخرى، قمنا بتخفيض عد. تدخل السوق، ونحن مستمرون ف 
ف 

 . اإلمارات العربية المتحدة
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ي كل من الكويت وقطر 

ة إل البيئة التشغيلية الجديدة فيما يتعلق بقطاع المياه ف  ي جلستنا األخي 
نا ف  ي . أشر

 ويسعدب 
ي اإليرادات والربحي

ي دولة الكويت تواصل أداءها بشكل قوي مسجلة ارتفاعًا ف 
ة، أن أبلغكم بأن أعمال قطاع المياه ف 

وع تصنيع العبوات و  ي قطاع تصنيع المياه عقب االنتهاء من تنفيذ مشر
ي دولة قطر ف 

ي أعمالنا ف 
كذلك سيكون الحال ف 

ي من العام
ي الربــع الثاب 

 . البالستيكية ف 
 
كة، دون التأثي  عل ربحيتها، حيث واصلنا تحقيق هامش ربــح   وقد انخفضت إيرادات قطاع الخدمات التابع للشر

ي عقود ال
ي تم ترسيتها أعل ف   . مناقصات الت 

 

ي أن أعلن أن إيرادات المجموعة قد ارتفعت بنسبة ـفيما يتعلق بأبرز نتائجنا المالية، يس
دات مقارنة مع إيرا% 2.2رب 

ة ذاتها  ة المقارنة من العام السابق حسب البيانات المالية المعلنة للفي   . الفي 
 

ي او لكن بعد احتساب أثر كل من  ي ( IFRS 9)والمعيار ( IFRS 15)لدولي المعيار المحاست 
كل من السنة الحالية   ف 

، وسوف يقوم فارس بشـرح التفاصيل تباعا %5.4والسنوات السابقة فسيكون ارتفاع إيرادات مجموعتنا فعليا هو 
 . 
 

تي    ي الفي 
ة السابقة وذلك عل أساس احتساب أثر تعديل المعايي  المحاسبية ف  ، هذا ومقارنة مع الفي  المقارنتي  

نخفض إكما تقريبا  % 2والضـرائب واإلستهالك بنسبة  استقر مجمل الربــح وارتفعت األرباح قبل احتساب الفائدة
ائب ي األرباح للمساهمي   بشكل طفيف بسبب تأثي  الفائدة والض 

 . صاف 
لجيد الذا من . األكير تحديًا لنا هو كان هذا الربــع ويسعدنا أن نرى اإليرادات عادت إل النمو، وكما ذكرنا سابقا فقد  

ي 
ي وغي  الغذاب 

ي القطاعي   الغذاب 
 . أننا نشهد تقدمًا ف 

 
ت سابقاً  ي اإلمارات العربية المتحدة كما أشر

ن ومع ذلك، نح. واستقر الربــح اإلجمالي عل الرغم من تأثره باألداء ف 
 . نعمل باجتهاد مع الجهات المسؤولة لمعالجة هذه األمر 

اح قبل خصم الفوائد والضـرائب واإلهالك واالستهالك بشكل طفيف، وهي تتماسر إل حد كبي  مع ارتفعت األرب
 .  توقعاتنا للسنة كاملة كما أعلنا سابقا 

ائب ي الربــح بشكل طفيف مدفوعًا بتأثي  الفائدة والض 
نا أيضا سابقا؛ انخفض صاف   . وكما أشر

 . المالية بمزيد من التفاصيل وإل هنا، سيقوم فارس اآلن باطالعكم عل النتائج

 : فارس حمام  

ي المعايي  . شكرا لك غاريت
ي حدثت ف  ات الت  اسمحوا لي أن أبدأ هذا القسم من خالل اطالعكم عل التغيي 

ي هذا الربــع
 . المحاسبية ف 

ي كل من 2018يناير  1اعتبارًا من  
الدولي  والمعيار ( IFRS 15)المعيار الدولي للتقارير المالية ، أدى التغيي  الجديد ف 

ي المعامالت المحاسبيةكل من المتعلقة ب( IFRS 9)للتقارير المالية 
ات ف   اإليرادات االستثمارات إل إحداث تغيي 

 . التجاريةلمرتجعات المبيعات، ومصاريف البيع والتوزيــــع المتعلقة بالعمالء، واالستثمارات والذمم المدينة 
 

ات 2018لعام الربــع األول ل هذا وتعكس نتائج ي هذا العرض التقديمي نتائج الربــع. بالفعل هذه التغيي 
 ونقدم لكم ف 

عي كما لو أنها تمت بأثر رج  2017كما تم اإلفصاح عنها مسبقًا، وكذلك لنتائج الربــع األول للعام   2017األول للعام 
ات ي ذلك الربــع إلظهار تأثي  هذه التغيي 

 . ف 
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ي الربــع األول للعام 
ات عل المعايي  الدولية للتقارير المالية ف  ت ، النخفضت اإليرادا2017إذا تم تطبيق التغيي 

ة المقارنة بقيمة  ك بسبب . مليون د  0.2ك جراء إعادة تبويب مصاريف بيع وتوزيــــع إضافة إل . مليون د  1.5للفي 
  . تغيي  المعايي  المحاسبية الخاصة بمرتجعات المبيعات

ات لتصل قيمتها إل  2018وتضمنت نتائج الربــع األول للعام   مليون دك؛ عل  0.2مليون دك و 1.5هذه التغيي 
ي هذا الربــع

 . التوالي ف 

 

ان بشكل عام ي كل قطاع من قطاعات مجموعة مي  
شّكل قطاع األغذية . باالنتقال اآلن إل مساهمة اإليرادات ف 

ي من إجمالي إيرادات المجم% 67.8نسبة 
ي حي   شّكل قطاع غي  الغذاب 

من إجمالي إيرادات % 32.2وعة، ف 
عل أساس تطبيق التعديالت عل المعايي  % )3.7وقد ارتفعت إيرادات قطاع األغذية بنسبة . المجموعة

ي الربــع األول من 
ي بنسبة (.   2017المحاسبية الدولية بأثر رجعي ف 

% 9.1كما ارتفعت ايرادات القطاع غي  الغذاب 
 (.  نفس األساسعل)

، بانخفاض طفيف 2018من إيرادات الربــع األول للعام % 45.8هذا وساهم قطاع إنتاج وتوزيــــع األغذية بنسبة 
، 2017بالربــع األول من العام  مقارنة% 1.8بنسبة  يبة االنتقا عل أساس تطبيق التعديالت بأثر رجعي ئية متأثرا بالض 

ي اإلمارات العربية المتحدة
 . ف 

ات الغذائية بنسبة  ي قطاع التجهي  
ي الربــع األول للعام % 16.3ساهم نشاطنا ف 

عل % )28.6، مرتفعًا بنسبة 2018ف 
% 5.8، وانخفض قطاع الخدمات الغذائية بنسبة 2017من الربــع األول للعام ( أساس تطبيق التعديالت بأثر رجعي 

ي الربــع وقد ساهم بنسبة 
ي إيرادات الربــع األول للعام % 5.8ف 

 . 2018ف 
ي قطاع الخدمات كان ضئياًل حيث سبق وأن ذكرنا 

ي الدخل من االنخفاض ف 
ومن المهم أن نذكر أّن التأثي  عل صاف 

 الهامش
ً
 . أن المناقصات المعنية كانت منخفضة

 
، شهد قطاع السلع االستهالكية شيعة الدوران واألدوية رب ي

ي القطاع غي  الغذاب 
 عًا جيدًا حيُث بلغت اإليراداتف 

ي الربــع األول للعام % 29.7
، وانخفضت 2017مقارنة بالربــع األول للعام % 10.8، محققًا نموًا بنسبة 2018ف 

ي الربــع األول للعام % 2.4بنسبة ؛ وساهم %8إيرادات قطاع الصناعات بنسبة 
 . 2018ف 

 

كة حسب الدول، ساهمت الكويت وهي  كة، بنسبة  بالنظر إل نشاط الشر من إجمالي % 75السوق األكي  للشر
 بنسبة 

ً
ان مرتفعة ي جميع القطاعات الغذائية وغي  الغذائية والسلع % 12.7إيرادات مي  

مدفوعة بأداء قوي ف 
 . االستهالكية شيعة الدوران واألدوية للمجموعة

 
ان للربــع % 9.4تستحوذ اإلمارات العربية المتحدة اآلن عل  ي إيرادات مي  

 بنسبة ف 
ً
عل أساس % )21.3منخفضة

 بالربــع األول للعام ( تطبيق التعديالت بأثر رجعي 
ً
 . 2017مقارنة

 
ي دولة قطر حققنا نموًا بنسبة 

 بالربــع األول من عام % 3.7كذلك ف 
ً
ي الربــع مقارنة

عل أساس تطبيق ) 2017ف 
ان% 8.8حيث ساهمت بنسبة ( التعديالت بأثر رجعي   . من إيرادات مي  

 
كة، بانخفاض قدره % 2.1مثلت المملكة العربية السعودية كما  ومع ذلك من المهم أن %. 22.1من إيرادات الشر

ي شهر مارس 
ي المملكة العربية السعودية قد وصلنا إل نقطة التعادل ف 

، عل أثر تغيي  تركيبة 2018نشي  إل أّننا ف 
ي السعودية بإطالق 

ي تتمتع بهوامش ربــح ومزيــــج المبيعات حيث بدأ مصنعنا ف  منتجات جديدة من المخبوزات والت 
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ي تصديرها إل األسواق
ي كنا نبيعها مسبقًا وقد تم البدء ف   . أعل من المنتجات الت 

 

ي األردن، انخفضت اإليرادات بنسبة 
وتساهم اآلن بنسبة ( عل أساس تطبيق التعديالت بأثر رجعي % )24.9وف 
ان% 2 ركة بسبب هامش الربــح المنخفض ـعل ربحية الشانخفاض االيرادات تؤثر  ومع ذلك، لم. من إيرادات مي  

 . لتلك المناقصات

 

ي ارتفعت إيرادات
ي العراق بنسبة أقل من  ، %1.8وتمثل اآلن % 5.6أفغانستان بنسبة نا ف 

% 1وتساهم عملياتنا ف 
ان وقد نمت بنسبة   %. 15.9من مجموع إيرادات مي  

 
 مقارنة مع النتائج المعلنة% 2.2مليون دك، بزيادة قدرها  58.8الدخل؛ بلغت إيرادات الربــع بيان  وباالنتقال إل

ي الربــع األول للعام 
 (. عل أساس تطبيق التعديالت بأثر رجعي ) 2017مقارنة بالعام % 5.4، وبنسبة 2017ف 

عل أساس ) 2017مليون دك مقارنة بالربــع األول من عام   13.4بقيمة  2018للربــع األول مجمل الربــح كما استقر 
 (.  تطبيق التعديالت بأثر رجعي 

 
عل أساس تطبيق % )0.8وقد انخفضت مصـروفات البيع والتوزيــــع والمصـروفات العمومية واإلدارية بنسبة 

 (. التعديالت بأثر رجعي 
 

ي الربــع مقارنة  0.5تصل إل هذا وارتفعت تكاليف التمويل والمضوفات األخرى بشكل طفيف ل
ي ف  مليون دينار كويت 

ي الربــع األول للعام  0.4بـ 
ي ف   . 2017مليون دينار كويت 

 

ي الربــع األول، بانخفاض 
ي ف  ي الربــح خمسة ماليي   دينار كويت 

ي الربــع األول لل% 6.4بلغ صاف 
عام عن النتائج المعلنة ف 

 من 2017
ً
ي عن الربــع 5.1، ومنخفضة عل أساس تطبيق التعديالت بأثر ) 2017األول للعام  مليون دينار كويت 

 (. رجعي 
 

كة األم مبلغ  ي األرباح الخاص بمساهمي الشر
م مقارنة بالربــع األول من العا 2018مليون دك للربــع األول  5وبلغ صاف 

ي األرباح مبلغ  2017
ي الربــع  وذلك بناًء عل النتائج المعلنة% 6.2مليون دك بإنخفاض قدره  5.3حيث بلغ صاف 

ف 
ي 

كة  عل أساس تطبيق التعديالت بأثر رجعي أما . األول من العام الماض  ي األرباح الخاصة بمساهمي الشر
فإن صاف 

 . %2.1األم قد انخفض بنسبة طفيفة قدرها 
 

ي رأس المال العامل بقيمة 
ات ف  مليون دك خالل  7.5حققنا تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية قبل التغيي 

ي عل أساس النتائج المعلنة وأتت  2018الربــع األول من 
وهي متماشية مع مستويات الربــع األول من العام الماض 

 . مليون دك عل أساس تطبيق التعديالت بأثر رجعي  0.2بقيمة أفضل منها بمبلغ 
 

ي الربــع األول  3.6لقد استثمرنا 
ي رأس المال العامل ف 

ي ف  ي  ، وهو أقل من المبلغ الذي تم استثماره2018دينار كويت 
ف 

ي الربــع األول من العام 
ة المقارنة ف  ي  7.5والبالغ  2017الفي   . مليون دينار كويت 

ي الربــع األول  3.5استثمرنا كما 
ي عل المشاريــــع الرأسمالية وأنشطة االستثمار ف   ب 2018مليون دينار كويت 

ً
 3ـ مقارنة

ي الربــع األ
ي ف   . 2017ول لعام مليون دينار كويت 
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ه من األنشطة التمويلية  ي الربــع األول للعام  0.4وقد بلغت تكلفة التمويل وغي 
ي ف    2018مليون دينار كويت 

ً
بـ  مقارنة

 بالربــع األول للعام  0.5
ً
 . 2017مليون دينار مقارنة

 
ي المديونية خالل هذا الربــع، بينما ارتفعت

ي صاف 
 من ناحية التأثي  عل المديونية فإنه لم يكن هنالك أي زيادة ف 

ة ذا 3.4بقيمة  2017المديونية خالل الربــع األول للعام  ي حسب البيانات المالية المعلنة للفي  تها، مليون دينار كويت 
ي  3.7وبقيمة   (. يق التعديالت بأثر رجعي عل أساس تطب)مليون دينار كويت 

 
، فإننا نتمتع بمركز مالي قوي بإجمالي موجودات بقيمة  ، وحق 221.2وبالنظر إل المركز المالي ي وق مليون دينار كويت 

كة األم بقيمة  ي  115.7الملكية الخاصة بمساهمي الشر ي المديونية . مليون دينار كويت 
مليون دينار   34.5وبلغ صاف 

، وانخفضت نسب ي ي المديونية إل حقوق الملكية إل كويت 
 %.  22.5ة صاف 

 
ي آخر جلسة لمناقشة األرباح

ي تم اإلفصاح عنها سابقًا ف  ي تطلعاتنا الت 
كرًا ش. وكما ذكر غاريت، ليس لدينا أي تغيي  ف 

 . جزياًل واآلن نحن سعداء لبدء فقرة األسئلة األجوبة
 

 : فواز الّشي

، سنقوم اآلن بطرح أسئلة. وغاريتشكرًا لكم أيها السادة، فارس  من أين جاء التحسن : والسؤال األول المشاركي  
ات الغذائية؟ هذا السؤال سوف يتم اإلجابة عليه من قبل الرئيس التنفيذي ي قطاع التجهي  

 . ف 

 : غاريت وولش
 

، قسم عقود القطاع العام وقسم القطاع  ونكما تعلم.  مساء الخي   ات الغذائية لدينا إل قسمي   ينقسم قطاع التجهي  
ي ب.  الخاص

كي   عل وقد قمنا خالل العام الماض  ي أننا ال نفضلها تخفيف الي  ها ولكنعقود القطاع العام؛ وهذا ال يعت 
ونعكف عل إدارة تكاليف هذا القطاع بشكل دقيق إضافة إل العمل عل زيادة  . تعتي  ذات مخاطر وعوائد مرتفعة

ي القطاع الخاص؛ وينعكس هذا األمر بشكل جيد عل أداءنا 
 . األعمال ف 

 : فواز الّشي

ي عام 
، وهل سيعكس ذلك 2018ولدينا سؤال آخر، بعد تحسن الربــع األول هل يمكننا أن نتوقع نفس األداء ف 

ي األرباح؟( double-digit)أرقام مزدوجة بتحقيق نمو ب
 ف 

 : غاريت وولش

ي كان جيد جدًا بالنسبة لنا 
ي حصلت . أعتقد أن الربــع األول من العام الماض  حيث لم يتأثر بالتطورات الالحقة الت 

ي أثرت عل علينا خالل  ي قطر وأفغانستان والعديد من العوامل الخارجية الت 
ي الواقع . 2017ف 

سعداء لذلك نحن ف 
ي تتماسر مع توقعاتنا وخططنا الداخلية بشكل كامل  . للغاية بتحقيق هذه النتائج خالل هذا الربــع والت 

 

ي تظهر عل الشاشة اآلن ي وضعناها والت   . لذلك نعم؛ نحن نعتقد أن هذا األمر سيصل بنا إل األهداف الت 
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 : فواز الّشي 

ي الربــع القادم، وهل يمكنكم اطالعنا حول كيفية مساهمة ال
؛ هل هناك مشاريــــع سيتم االنتهاء منها ف  سؤال التالي

ان؟  ي تحقيق أرباح مي  
 هذه المشاريــــع ف 

 : فارس حمام  

ي من هذا العام
ي الربــع الثاب 

ي سيتم إنجازها ف  قات طاو تهدف إل رفع ال ، إن شاء هللا نعم لدينا عدد من المشاريــــع الت 
 . اإلنتاجية و تساعد عل تخفيض المصاريف التشغيلية

 
ها سيكون واضحا عقب االنتهاء من إنجاز هذه المشاريــــع، وزيادة نسب استخدام طاقاتها االنتاجية  . لذلك فإن تأثي 

 : فواز الّشي

 هل يمكنكم توضيح انخفاض إيرادات السعودية؟: ؛ السؤال التالي .. شكرا لك

 : غاريت وولش

ي بتجربة عددًا من المنتجات واأل : األول.  أعتقد أن هناك عاملي   اثني   أثرا عل ذلك
ي العام الماض 

صناف أننا قمنا ف 
ونتيجة لذلك واصلنا العمل .  هذا العاماألصناف وقد قلصنا عدد . المختلفة كمحاولة للتعرف عل السوق وحيثياته

ي تمنحنا عائدًا أفضل من  . ناحية الربحية والمبيعات عل حد سواء  مع أصناف المنتجات الت 
 

كي   عل تصدير منتجات للعالمة التجارية  ، فكما تعلمون قمنا بالي  ي
اقاتنا وال تزال ط. إل قطر " كتكو"أما العامل الثاب 

ي قطر والشارقة بالعمل خالل الربــع الحالي 
 . االنتاجية مقيدة إل أن تبدأ خطوط االنتاج الجديدة ف 

 : يفواز الشّ 

ان خالل الربــع  :سؤال آخر ي شهدت مي  
عددًا من التحديات، ما هو نوع النمو الذي تتوقعون 2017من عام الثاب 

ي من عام 
ي الربــع الثاب 

وأيضًا هل تتوقعون حدوث أي أثر موسمي بسبب توقيت شهر رمضان  2018تحقيقه ف 
 . الفضيل

 : غاريت وولش

ي تفاصيل من هذا النوع غي  مناسب بشكل ربــع ال أعتقد أننا نريد إعطاء توقعات 
سنوي حاليًا حيث أن الخوض ف 

ي الوقت الراهن
 . ف 

ة الش راء وشهر رمضان المبارك قد ـوفيما يخص تغيي  توقيت شهر رمضان الفضيل، فاإلجابة هي ال؛ فكل من في 
ي 

ي نفس الربــع من العام الحالي والماض 
 لذلك ال نرى أي تأثي  لذلك عل نتائج.  تزامنتا ف 

ً
 2017نا الفصلية، مقارنة

 . 2018مقابل 

 : فواز الّشي

ان من قطاع الصناعات. "بعد ذلك لدينا سؤال آخر . شكرا لك ويسأل مت  وما مقدار العائد . مت  تتخارج مي  
 المتوقع؟

 : فارس حمام  

البالستيك والذين قطاعنا الصناعي يشمل ثالثة أصول، قطاع تصنيع الكرتون، قطاع تصنيع فإن كما تعلمون 
ان؛ وال توجد نية للتخارج منهما حاليا  كة مي   ي نموذج أعمال شر

 . يتكامالن بشكل كبي  ف 
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أما فيما يتعلق بقطاع تصنيع وتكرير الزيوت والشحوم؛ فقد ذكرنا سابقًا أننا نقوم بتطوير خطوط اإلنتاج وعند 
 . ة بشأنها االنتهاء من هذه العملية سنقوم بالعمل عل الخيارات البديل

 : فواز الّشي

 . ال ... لذا الجواب هو 

 : فارس حمام  

ي نهاية المطاف إل خيارات بديلة بشأن قطاع زيوت التشحيم الذي يمثل أحد قطاعات 
ال؛ الجواب هو أننا سننظر ف 

ان،   . وسنبحث الخيارات البديلة بشأنه عقب االنتهاء من تطوير الخط الجديد القطاع الصناعي لمي  

 : فواز الّشي

بينما ترتفع % 3.7السؤال األول لماذا ترتفع مبيعات قطر بـنسبة . ثالثة أسئلة أخرى. شكرا فارس عل التوضيح
ي قطر؟%90بنسبة " كتكو"مبيعات 

ي القطاعات األخرى ف 
 ؟ هل يوجد أي انخفاض ف 

 : غاريت وولش
ي مؤتمر المحللي   السابق لنتائج العام 

، فقد أدت العوامل الجيوسياسية إل تقييأعتقد أنه كما أوضحنا ف  ي
د الماض 

ي قطر 
ب من ذلك السوق، األمر الذي . قطاع المياه ف  حيث كنا نقوم بتصدير منتجات المياه المعبأة الصالحة للشر

ي هذا القطاع
 . إذًا هذا هو التغي  الحاصل فيما يخص العمليات هناك. توقف حاليا وأدى إل زيادة المنافسة ف 

 : ّشيفواز ال

ي فهو لماذا يوجد انخفاض
ي هامش الربــح اإلجمالي  أما السؤال الثاب 

ي الربــع األول من عام ف 
وهل تعتقدون  2018ف 

 أن هذه المعدالت ستبق  مستقباًل؟ 

 : فارس حمام  

انهامش إجمالي الربــح  من الواضح أن جاء هامش و . ينتج عن محفظة تشمل قطاعات متنوعة لمجموعة مثل مي  
ي إجمالي 

ائب والرسوم ف  ي الكويت ولكن تم تقويضها بفعل تأثي  الض 
الربــح مدفوعًا بنتائج عملياتنا التشغيلية ف 

ي نعمل عل متابعته واجراء الالزم بشأنه باستمرار   . اإلمارات العربية المتحدة والت 

 : فواز الّشي

ي مبيعات . شكر 
، هل تتوقعون المزيد من االنخفاضات ف   أم أنكم تالحظون تحسنًا شهريًا؟" لريد ب"السؤال األخي 

 : غاريت وولش

نًا إذا أعدت صياغة السؤال، فأود أن أقول إننا نشهد تحس. أواًل نحن ال نعلق عل نتائج أي من الموردين لمجموعتنا 
ي اإلمارات العربية المتحدة

يبة االنتقائية ف  ي تتأثر بالض  ي أداء المنتجات ضمن محفظتنا والت 
 . ف 

 
ي المرحلة المقبلة سوف يعتمد علومع ذلك،  

ي هذا المؤتمر، فإن التحسن ف 
نا إليه عدة مرات ف   كما أعتقد أننا أشر

 . القدرة عل التحكم بواردات السوق الموازي من قبل الجهات الرسمية

 : فواز الّشي

يبة الق.  ممتاز  ان تكاليف رص  ، حول المملكة العربية السعودية، هل تتحمل مي   ها يمة المضافة أو تحملالسؤال التالي
 إل المستهلك؟
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 : غاريت وولش
ي كل من اإلمارات والسعودية

يبة القيمة المضافة ف   . يتحّمل المستهلك رص 

 : فواز الّشي
فيما يتعلق " نقل خطوط إنتاج قديمة إل أسواق جديدة "هل يمكن أن تعطينا توضيحًا أكير حول : سؤال آخر 

ي الكويت؟
 بمصنع المياه ف 

 : وولش غاريت

م نقل أي خط إنتاج مياه من الكويت، ونبحث حاليا نقل أحد خطوط اإلنتاج من قطر   . ال نعي  
 . وسنضح بالمزيد عن ذلك عندما ننتهي من الخطة الكاملة الخاصة بذلك

 : فواز الّشي

ي مؤتمرنا اليوم.  شكرًا لك
ي حال كنتم تودون طرح سؤال يرج  منكم فعل . كان هذا آخر سؤال ف 

 ذلك اآلن وإال ف 
 . ثوان   5لذا سننتظر حوالي . سوف نختم جلسة اليوم

 
 . حسنًا، ال مزيد من األسئلة القادمة

 
 . 2018شكرًا لك فارس، شكرًا لك غاريت، عل حضوركم اليوم واطالعنا عل أدائكم ونتائجكم للربــع األول من عام 

 

 ّ الجلسة عل نفس الرابط الذي تم استخدامه للوصول وسيتم توفي  تسجيل مباشر لهذه . اآلن، سنختم البث الحي
ي غضون ساعتي   أو ساعتي   ونصف تقريباً 

ّ وذلك ف  ي مناقشة . إل هذا البث الحي
أشكركم جميعا، نأمل أن نراكم ف 

 . الربــع القادم، طاب يومكم
 

******** 
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➜
➜
➜
➜

➜
➜
➜
➜

➜

➜
➜

TAILWINDS

TAILWINDS

TAILWINDS

TAILWINDS

TAILWINDS
Breakeven in KSA in the month of March 2018, 

launch of breadsticks produced in KSA and in 

Kuwait (with positive feedback), and more 

recently in UAE 

Double digit growth in home market

Strong performance in Catering sector, turnaround 

in profitability since Q1’17

Strong performance in FMCG and Pharmaceuticals 

segment

Completion of UAE warehouse and PET project in 

Kuwait; other projects underway as planned (Chips 

in UAE and Qatar and Kuwait Warehouse in Q2’18) 
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➜
➜
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➜

➜
➜
➜
➜

➜

➜
➜

HEADWINDS

HEADWINDS

HEADWINDS

HEADWINDS

HEADWINDS
Managing through impact of excise duty, VAT 

and general market conditions in the UAE 

through reducing operating expenses; 

continuous discussions with relevant authorities 

to enforce action aiming at stopping parallel 

import

New operating climate changing the competitive 

landscape of water in Qatar and Kuwait, 

however given the new plant in Kuwait, 

increased distribution and added new SKUs; 

assessing options to relocate old capacities to 

new markets 

Low-margin tender business pressures services 

segment revenue but not on bottom line
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Q1’18 Q1’17* 
*Pro-forma  

after including 

 IFRS 15 +9  changes

% 
Change

Q1’17 
(Reported)

% 
Change

Revenue 58.8 m 55.8 m +5.4% 57.5 m +02.2%

Gross Profit 13.4 m 13.4 m -0.5% 15.2 m -11.9%

EBITDA 7.2 m 7.1 m +1.5% 7.3 m -01.8%

Net Profit Attributable to 
Equity Holders of Parent 

Company
5.0 m 5.1 m -2.1% 5.3 m -6.2%

Q1’18  
     Highlights
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• 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 Q1-2017, selling and distribution expenses of KWD1.5 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.



Revenue improved by 5.4% 

for the period with both food 

and non-food growing 

favorably by 3.7% and 9.1%, 

respectively.

Gross profit improvement in 

Kuwait and KSA weighed by 

performance in UAE, 

resulting in overall GP drop 

by -0.5%.

Mezzan Net Income reached 

KD5 m in the quarter, a 

decrease of 2.1% from pro-

forma Q1’17 – driven by 

increasing interest rate 

environment.

Revenue

Historical  
         Performance

Gross Profit Net ProfitEBITDA

2015 2016 2017 2018

58.8

55.855.7

52.9

2015 2016 2017 2018

13.413.4

14.3

13.4

2015 2016 2017 2018

7.27.17.1
6.9

2015 2016 2017 2018

5.05.1
5.3

5.5

EBITDA reached KD7.2 m up 

by 1.5% vs pro-forma Q1’17 

as in line with expectations.

1.7*

1.8*

1.7* 1.8*
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0.2*
0.2*

0.2* 0.2*

*Information on Q1’18 include the impact of implementation of IFRS 15 revenue from contracts with customers (KWD 1.8 m) and Q1’17 numbers are presented assuming 

change took place in that quarter to enable like for like comparison.



Financial 
Review



Q1’18 Revenue
contribution

by business line

NON-FOOD

67.8%  
of total Group Revenue

FOOD

32.2%  
of total Group Revenue

GROUP
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+3.7%  
vs. Q1’17 (Pro-forma)

FOOD

NON-FOOD +9.1%  
vs. Q1’17 (Pro-forma)

growth
by business line

Q1’18 Revenue

Growth numbers vs. Q1-2017 have been calculated based on pro-forma Q1-2017 assuming IFRS 15/9 changes were done then, to enable a like for like comparison. 

Growth in Food Business Line in Q1’18 reported vs. Q1’17 reported numbers is -0.5% and +8.4% for the Non-Food Business Line.  10



FOOD -1.8%  
vs. Q1’17 (Pro-forma)

Manufacturing 
&Distribution

Contributed 45.8% 
 to Q1’18 Revenues

-5.8%  
vs. Q1’17 (Pro-forma)

Services
Contributed 5.8% to  

Q1’18 Revenues

FOOD
FOOD
FOOD

+28.6%  
vs. Q1’17 (Pro-forma)

Catering
Contributed 16.3% to 

Q1’18 Revenues

       growth by      
business division

Q1’18 Revenue
Growth numbers vs. Q1-2017 have been calculated based 

on pro-forma Q1-2017 assuming IFRS 15/9 changes were 

done then, to enable a like for like comparison.

Compared to reported Q1’17 numbers, M&D declined by 7.3%, Catering grew by +28.6% and Services declined by -5.8%.  11



NON-FOOD

Q1’18 Revenue    
       growth by      
              business division

+10.8%  
vs. Q1’17 (Pro-forma)

FMCG & 
Pharma

Contributed 29.7% to 
Q1’18 RevenuesNON-FOOD

NON-FOOD

NON-FOOD
-8.0%  

vs. Q1’17 (Pro-forma)

Industrials
Contributed 2.4% to  

Q1’18 Revenues

Growth numbers vs. Q1-2017 have been calculated based on pro-forma Q1-2017 assuming IFRS 15/9 changes were done then, to enable a like for like comparison. 

Compared to reported Q1’17 numbers, FMCG & Pharma grew by 10% and Industrials declined by 8.3%  12



Q1’18 Revenue by 
contribution & 
growth by country

Revenue contribution to total Group revenues 
in Q1'18 compared to Q1’17

Revenue growth in Q1'18 compared 
to Q1'17

+12.7%

7
5

.0
%

9
.4

%

8
.8

%

2
.1

%

-21.3% +3.7% -22.1%

UAEKuwait Qatar KSA

Strong performance across 

food and FMCG contributed 

to the periods’ growth.

Impact of excise duty, VAT 

and general softness in 

market.

Qatar has improved for the 

period, led by its catering 

division which continues to 

perform well in this prevailing 

economic environment. KITCO 

Qatar sales up by c.

90% compared to Q1’17.

Broke even in March, re-

routing of products to Qatar 

weighed down on revenue.

2
.0

%

-24.9%

Jordan

Sales declined by 24.9% 

but profitability remained 

unchanged vs LY. Loss in 

sales were from the non-

profit making tender 

businesses previously 

engaged in.

0
.9

%

+15.9%

Iraq

Stable performance.

1
.8

%

5.6%

Afghanistan

The Afghanistan business grew by 

5.6%, in line with expectation as 

the troops sizes and labor camp 

numbers grow modestly.  

 13Compared to reported Q1’17 numbers, Kuwait grew by 10.1%, UAE declined by 29.2%, Qatar grew by 3.5%, Saudi declined by 22.9%, Jordan declined by 25.5%, Afghanistan grew by 5.6% and Iraq grew by 15.9%.



Q1’18 
(Reported)

Q1’17* 
*Pro-forma  

after including 

 IFRS 15 +9  changes

% 
Change

Q1’17 
(Reported)

% 
Change

Revenue 58.8 55.8 +5.4% 57.5 +2.2%

Gross Profit 13.4 13.4 -0.5% 15.2 -11.9%
                                           GPM% 22.7% 24.1% 26.4%

SG&A Expenses -7.6 -7.6 +0.8% -9.1 +17.2%

Financing Costs and Others -0.5 -0.4 -31.1% -0.4 -31.1%

Underlying Profit before tax 5.3 5.4 -2.6% 5.6 -6.6%

Tax -0.2 -0.3 +11.3% -0.3 +11.3%

Net Profit 5.0 5.1 -2.1% 5.4 -6.4%
                                       UNPM% 8.5% 9.2% 9.3%

Net Profit Attributable to Equity  

Holders of Parent Company
5.0 5.1 -2.1% 5.3 -6.2%

Q1’18  

    P&L (KD m)
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Q1’18  
    Cash Flow (KD m)

Q1’18 
(Reported)

Q1’17* 
*Pro-forma  

after including 

 IFRS 15 +9  changes

Diff. Q1’17 
(Reported)

Diff.

Operating Cash Flow before WC changes 7.5 7.3 0.2 7.5 0.0
Working Capital -3.6 -7.5 3.9 -7.5 3.8

Operating Cash Flow 3.9 -0.2 4.1 0.0 3.8
CAPEX / Other investing activities -3.5 -3.0 -0.5 -3.0 -0.5

Cash Flow before financing 0.4 -3.2 3.6 -3.0 3.4
Finance Cost and Others -0.4 -0.5 0.1 -0.5 0.1

Change in Net Debt 0.0 -3.7 3.7 -3.4 3.4
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2015 2016 2017 YTD'18

221.2216.8

195.5

175.0

2015 2016 2017 YTD'18

115.7
111.4

102.6

83.4

2015 2016 2017 YTD'18

34.535.2

29.730.1

Total Assets Equity Net Debt

Q1’18 Balance Sheet (KD m)

+8.1% +11.5%

2015 2016 2017 YTD'18

22.9%

24.0%

22.4%

26.5%

Net Debt to Equity (%)

+4.7%

Shareholder Equity
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2018 Guidance

2017 2018 Guidance

Revenue 204.5 m HSD to LDD 

Growth

Net Profit 12.9 m DD Growth

Capex
c.8%  

of Revenue

c.5%  

of Revenue

No Change
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Q&A
To ask a question look for ‘ask a question’ 

tab on your screen, then type your question[ ]



Key Contacts
Mohammed 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

